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Quinta-feira, 22 de junho de 2017

PODER EXECUTIVO
Lei n.º 3.759, de 19 de junho de 2017.
Dispõe sobre a inscrição de débitos da Dívida Ativa do Município de Vinhedo em órgãos de proteção ao crédito e em Tabelionatos de Protesto de
Títulos na forma que especifica.

José Luis Bernegossi			
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Fazenda				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz			
Secretário Municipal de Governo

Parágrafo único. Poderão ser inscritos em protesto os débitos já devidamente exigidos de forma judicial ou extrajudicial, ou ainda, acordos e parcelamentos não cumpridos.
Art. 2° Para a inscrição ou protesto referidos no art. 1.°, o débito será consolidado e resultará da soma do valor principal, da atualização monetária, dos
juros de mora e dos acréscimos previstos na legislação vigente.
Art. 3° As ações de execuções fiscais em curso poderão ser sobrestadas
para que os débitos inscritos na Dívida Ativa do Município possam ser inscritos em órgãos de proteção ao crédito ou em Tabelionatos de Protesto de
Títulos.
Art. 4° Fica autorizada a celebração de contratos, convênios e acordos
entre a Municipalidade e órgãos de proteção ao crédito ou Tabelionatos de
Protesto de Títulos visando o cumprimento da presente Lei, conforme minuta
no anexo I.
Art. 5° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão
por conta de verbas próprias consignadas em orçamento, suplementados se
necessário.
Art. 6° O pagamento das despesas e quaisquer outras providências relativas à baixa da inclusão de que trata o artigo 1.° são de responsabilidade
exclusiva do contribuinte inadimplente.
Parágrafo único. As autorizações para a exclusão do cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito somente serão fornecidas:
I - após o pagamento da primeira parcela de eventual acordo;
II - após a quitação total dos débitos inscritos;
III - pela extinção ou suspensão do crédito.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dezenove dias do mês de junho de
dois mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal

Elvis Olivio Tomé
Controlador Geral do Município

Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, Sanciona e Promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Os créditos, de natureza tributária e não tributária, inscritos na Dívida Ativa do Município e da Autarquia SANEBAVI – Saneamento Básico de
Vinhedo, poderão ser inscritos em órgãos de proteção ao crédito ou em Tabelionatos de Protesto de Títulos, em conformidade com as disposições da
presente Lei.

ANO 07 - Nº 351

ANEXO I
M I N UTA
TERMO DE CONVÊNIO N.°

/2017

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VINHEDO,
O INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRASIL
– SEÇÃO DE SÃO PAULO E O TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE VINHEDO, OBJETIVANDO
A EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DE CRÉDITO COMPONENTE DA DÍVIDA
ATIVA DO MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE VINHEDO, pessoa jurídica de direito público interno, integrante da administração direta, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.446.696/0001-85, com sede na Rua Humberto Pescarini, 330, Centro, em
Vinhedo/SP, CEP 13.280-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jaime Cesar da Cruz, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG nº 20.917.118-2, CPF/MF 111.894.628-69, com domicílio no
endereço retro, doravante denominado MUNICÍPIO; o INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRASIL – SEÇÃO SÃO PAULO, com sede na Rua da Quitanda, n°. 16, 4º andar, CEP: 01013-001 em
São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 45.876.117/0001-71, doravante
denominado apenas IEPTB-SP, neste ato representado por seu presidente,
José Carlos Alves, brasileiro, tabelião, separado legalmente, portador da cédula de identidade RG n°. 5.833.732-5 – SSP/SP, CPF/MF 806.324.248-34,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço na Av. Brigadeiro
Luiz Antonio, n° 371; TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE VINHEDO com sede na Rua .dos Bandeirantes, nº
109/121, Jd Brasil, em Vinhedo/SP, CEP 13.280-000, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 49.597.347/0001-52, neste ato representado pela DD Tabeliã, Sr.
ANA MARIA DE ALMEIDA MACHADO, brasileira, viúva, tabeliã, portadora da
cédula de identidade RG nº 5.547.240-0, CPF/MF 968.183.448-87, domiciliado na Rua Parque Lagoa do Peixe, 13, Condomínio Paturis, Jardim Panorama, em Vinhedo/SP, adiante denominado simplesmente TABELIONATOS
DE PROTESTO DE TÍTULOS DE VINHEDO; resolvem, de comum acordo,
celebrar o presente convênio, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONVÊNIO - Constitui objeto deste CONVÊNIO, a remessa a protesto das Certidões da Divida Ativa
(CDA’s) do Município de Vinhedo, por seu Departamento de Dívida Ativa da
Secretaria Municipal de Fazenda.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA TERRITORIAL – Somente
serão enviadas a protesto as Certidões de Dívida Ativa – CDA’s cujo domicilio
do devedor seja a cidade de Vinhedo e Louveira / Estado de São Paulo, tendo
em vista a necessidade de se respeitar o princípio da territorialidade. Eventual necessidade de envio de CDA para protesto cujos devedores tenham domicílio em outras comarcas, estas deverão anteriormente ao início do processo,
estarem de acordo com todas as condições do presente convênio.
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Parágrafo Único: Para o envio de CDA’s a protesto em comarca diferente
de Vinhedo e Louveira, deverá haver prévia autorização formal do IEPTB-SP,
que somente autorizará essa condição após consulta aos Tabelionatos das
comarcas informadas pela Prefeitura de Vinhedo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENVIO DOS DÉBITOS A PROTESTO – O
Município selecionará os débitos a serem protestados e encaminhará as Certidões de Dívida Ativa – CDA’s a protesto, por meio eletrônico ao IEPTB-SP.
Parágrafo Primeiro – O Município, por seu Departamento de Dívida Ativa,
poderá enviar para protesto extrajudicial, diariamente até às 11h00min, os
arquivos em formato “TXT”, ou “XML”. Fica estabelecido que a quantidade
máxima diária para o envio de CDAs para protesto na comarca convenente
é de 30 títulos.
Parágrafo Segundo – Poderá ser enviada a CDA a protesto mediante simples indicações do Município, desde que a dívida tenha sido regularmente
inscrita e que o termo de inscrição contenha todos os requisitos legais, nos
termos do item 21.1 do Capítulo XV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Fica esclarecido que, ao enviar a protesto a CDA por
indicação, o Município deverá inserir a letra “ G ” no campo 36 do layout que
significará:
“O Município declara que a dívida foi regularmente inscrita e o termo de
inscrição contém os requisitos legais”.
Parágrafo Terceiro – O IEPTB-SP disponibilizará um endereço de Internet
(URL) para recepcionar os arquivos eletrônicos (remessa, desistência e cancelamento) que serão enviados pelo Município, mediante acesso ao sistema
C.R.A.–SP, por login e senha. No mesmo endereço, serão retirados pelo Município o arquivo-confirmação e o arquivo-retorno.
Parágrafo Quarto – Os arquivos de remessa deverão ser enviados até o
dia 15 (quinze) de cada mês, com horário máximo de envio de até 11h00.
Parágrafo Quinto – O arquivo-confirmação será retirado a partir das
15h00min do mesmo dia de remessa.
Parágrafo Sexto – Considera-se formulado o pedido de protesto com o envio do arquivo remessa contendo os dados dos títulos a serem encaminhados
aos cartórios de protesto.
Parágrafo Sétimo – Somente serão processadas e levadas a protesto,
as dívidas cujo arquivo de remessa contiver todos os campos obrigatórios
preenchidos, conforme definido em “layout” a ser fornecido pelo IEPTB-SP, o
qual passa a ser parte integrante do presente Convênio.
Parágrafo Oitavo – O IEPTB-SP encaminhará os dados das CDA’s para os
Tabelionatos de Protesto de Títulos, ora convenentes.
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efetiva lavratura e finalização.
Parágrafo Segundo – O Município bloqueará em seu sistema eletrônico a
possibilidade de emissão de guias de arrecadação, parcelamento ou pagamento referentes às CDAs enviadas para protesto, assim como vedará essa
prática em quaisquer outros meios, no período compreendido entre o pedido
de protesto e sua efetiva lavratura e/ou finalização com a respectiva ocorrência informada no arquivo retorno.
Parágrafo Terceiro – Ocorrendo o pagamento do título no Tabelionato de
Protesto, este recolherá o valor recebido aos cofres do Município, mediante
depósito em conta bancária nº ..............., Agência .........., do Banco .........., no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis da data do recebimento.
Parágrafo Quarto – Caso, por motivo de força maior (por exemplo, greve
bancária), o Tabelião de Protestos de Títulos não logre efetuar o depósito no
prazo estipulado acima, deverá entregar os valores pagos (em dinheiro ou
em cheque de emissão própria do cartório) ao Município, na sua sede administrativa, localizada na Rua Humberto Pescarini, 330, Centro– Divisão de
Tesouraria, em Vinhedo/SP.
Parágrafo Quinto – Os valores entregues ao Município ou depositados
pelo Tabelionato de Protesto de Títulos deverão ser vinculados e identificados de acordo com os dados constantes do arquivo retorno disponibilizado
pelo sistema C.R.A.-SP, ou seja, o Tabelionato deverá informar a ocorrência
do pagamento no arquivo retorno, assim como todas as outras ocorrências
(protestados, retirados, devolvidos por irregularidade, sustados, cancelados,
etc) para os títulos finalizados em cartório.
Parágrafo Sexto – Os Instrumentos de Protesto, serão entregues diretamente ao Munícipio pelos Tabelionatos de Protesto de Vinhedo/SP.
Parágrafo Sétimo – O Tabelionato de Protesto, deverá enviar diariamente
para a C.R.A-SP o arquivo retorno do apresentante contendo todas as ocorrências dos títulos apresentados para protesto e a C.R.A-SP disponibilizará
ao Município todas as ocorrências informadas, independente da conciliação
de pagamentos e/ou protestos lavrados. No caso de participação de Tabelionatos de Protesto de outras Comarcas, o retorno destas informações de
arquivos e/ou cheques/documentos será feito pela C.R.A-SP que efetuará
as conciliações de arquivos e recebimento de cheques e instrumentos de
protesto para depois repassá-los ao Município.
CLÁUSULA QUINTA – DA DESISTÊNCIA DO PROTESTO – Os pedidos
de desistência do protesto por erro no envio do título - CDA, deverão ser
apresentadas aos Tabelionatos de Protestos de Títulos competente por meio
eletrônico, havendo o pagamento de emolumentos e demais despesas, inclusive relativas à intimação.

Parágrafo Nono – São de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos aos Tabelionatos de Protesto de Títulos, cabendo a estes a
mera instrumentalização das CDA’s, bem como a verificação dos caracteres
formais extrínsecos, não devendo imiscuir-se nas causas que ensejaram a
criação da CDA.

Parágrafo Primeiro – Os requerimentos de desistência do pedido de protesto dar-se-ão pelo número e data de protocolo e outras informações especificadas no layout do arquivo, até as 16h00min do terceiro dia útil da data
da protocolização informada no arquivo de confirmação. O arquivo de Desistência de Protesto, significará ao cartório que o título deverá ser retirado e a
Prefeitura fará o pagamento das custas ao cartório.

Parágrafo Décimo – Os Tabelionatos de Protesto de Títulos procederão a
qualificação das CDA’s e não darão seguimento aos pedidos de protestos se
forem encontrados vícios formais nos títulos.

Parágrafo Segundo – O repasse dos emolumentos aos cartórios deverá
ser feito até o dia 05 (cinco) do mês subsequente à data do pedido de desistência de protesto.

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO – Após apresentadas as
CDA’s a protesto, o Município responsabiliza-se por encaminhar os devedores que comparecem na Prefeitura para qualquer forma de regularização do
débito, ao Tabelionato de Protesto de Título para o pagamento dos valores
devidos, enquanto tramitar o pedido de protesto.

CLÁUSULA SEXTA – DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO
DE PROTESTO A PEDIDO DO MUNICÍPIO: Em se tratando de requerimento
de solicitação de cancelamento do registro de protesto feito pelo Município,
os emolumentos e demais despesas serão devidas na integralidade, conforme o estabelecido na tabela IV – Dos Tabelionatos de Protesto de Títulos
anexa à Lei Estadual Paulista 11.331/2002 vigente à época da prática do ato,
de acordo com as condições abaixo:

Parágrafo Primeiro – O Município não receberá pagamentos ou efetuará
parcelamentos no período compreendido entre o pedido de protesto e sua
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a) Para CDA já protestada, com a constatação de remessa indevida pelo
Município e/ou cujo débito foi devidamente regularizado pelo contribuinte junto à Prefeitura, poderá ser enviado um arquivo de Cancelamento de Protesto
com a posição “ 103 a 103 “ contendo a letra “ P “.
Nesta condição o cartório efetuará o cancelamento do protesto DE IMEDIATO, e enviará o arquivo retorno com a ocorrência “ P “ que confirma o cancelamento efetivado, informando também o valor dos emolumentos devidos
ao cartório no campo apropriado do layout do arquivo.
Com base nas informações do arquivo retorno, a Prefeitura efetuará o
pagamento dos emolumentos devidos aos cartórios.
b) Para CDA já protestada, cujo débito foi devidamente regularizado pelo
contribuinte junto à Prefeitura, poderá ser enviado um arquivo de Cancelamento de Protesto com a posição “ 103 a 103 “ contendo “ branco ”.
Nesta condição o cartório recepcionará o arquivo como anuência eletrônica para o cancelamento do protesto, e aguardará o comparecimento do interessado para o pagamento dos emolumentos devidos para o cancelamento
do protesto.
Para a confirmação de que o cartório está de posse da anuência eletrônica para o cancelamento do protesto, deverá ser enviado no arquivo de
retorno a ocorrência “ X “.

do prazo estabelecido, não havendo denúncia por qualquer das partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA – Este convênio poderá
ser denunciado por qualquer dos participes, mediante comunicação escrita,
reputando-se extinto 60 (sessenta) dias após o recebimento da comunicação
por qualquer dos convenentes, sem que disso resulte ao participe denunciado o direito a reclamação ou indenização pecuniárias.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS – Eventuais
dúvidas, omissões e controvérsias oriundas deste Convênio serão dirimidas
pelos participes, de comum acordo.
PARÁGRAFO ÚNICO – As controvérsias que não puderem ser dirimidas
de comum acordo entre os participes serão submetidas ao Juízo da Justiça
Estadual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O presente convênio será publicado no
prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura, no veiculo de divulgação oficial das
partes convenentes.
E por estarem de acordo os participes, foi lavrado o presente Convênio
em três vias de igual teor e forma, assinadas pelos respectivos representantes.
Vinhedo, ____ de ___________ de 2017.

Após efetivação do cancelamento do protesto o cartório enviará o arquivo
de retorno para o título contendo a ocorrência “ A “ – Protesto cancelado.
Parágrafo Primeiro – As solicitações de Cancelamento de Protesto poderão ser enviadas pelo Município até as 16h00.
Parágrafo Segundo – O disposto no item “ b “ valerá como declaração de
anuência do artigo 26, parágrafo primeiro, da Lei n° 9.492/97.
Parágrafo Terceiro – O repasse dos emolumentos aos cartórios, referentes as solicitações de cancelamento de protesto conforme disposto no item
“ A “, deverá ser feito até o o dia 05 (cinco) do mês subsequente à data do
pedido de cancelamento do registro de protesto.
CLAUSULA SÉTIMA – Nas condições da Cláusula Sexta, item “ b “, fica
autorizado pelo Município que o Tabelião de Protestos de Títulos efetue o
cancelamento do protesto de CDA, desde que o interessado compareça no
tabelionato e pague os emolumentos.
Parágrafo Único – Antes de efetuar o cancelamento, o Tabelião deverá
consultar o arquivo mencionado nos itens “ a ” e “ b ”, da Cláusula Sexta,
para se certificar de que foi enviado o respectivo arquivo de cancelamento
de protesto.
CLÁUSULA OITAVA – Em caso de cancelamento do protesto mediante
sustação judicial, nas demandas em que o Município seja parte sucumbente,
para fins de pagamento de emolumentos será de acordo com o estabelecido
na Cláusula Sexta.
CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS – Diariamente será disponibilizado ao Município arquivo em formato “ TXT ” ou “ XML ”, contendo informações acerca das ocorrências verificadas com as CDA’s encaminhadas
a protesto, arrolando as ocorrências verificadas nos Cartórios representadas
por seus respectivos códigos conforme definido no layout de arquivo, entre
outras:
– protestos lavrados;
– desistências de protestos efetivados, conforme solicitação do Município;
– cancelamentos de protestos efetivados, conforme autorização do Município;
– devoluções por irregularidades;
– protestos sustados judicialmente antes da lavratura do protesto;
– pagamentos efetivados no Tabelionato de Protesto, dentro do prazo
legal;
CLÁUSULA DÉCIMA – Qualquer necessidade de alteração na forma de
operacionalizar o pedido de protesto das CDA’s deverá ser feita em comum
acordo entre as partes convenentes, através de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO – O
presente convênio terá vigência por 12 (doze) meses, contados da data da
sua assinatura, passando a vigorar por prazo indeterminado após o decurso
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JAIME CESAR DA CRUZ
Prefeito Municipal
1º TABELIÂO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
DE ...........
ANA MARIA DE ALMEIDA MACHADO
Tabeliã
INSTITUTO DE ESTUDO DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL –
SEÇÃO SÃO PAULO
José Carlos Alves
Presidente
Testumunhas:
1)-------------------------------Nome
RG:

2) ------------------------------------Nome
RG:

Decreto n.º 122, de 09 de maio de 2017.
Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso I do Art. 4.º da
Lei Municipal n.º 3.737, de 20 de dezembro de 2016,
Decreta:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária
vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha			
Funcional programática
Valor			

: 284
: 16.0128.846.1010..3.005.339039.01.110000
: R$ 500.000,00

Total da Suplementação

: R$ 500.000,00

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha			

: 351
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Funcional programática
Valor			

: 99.99.99.999.9999.9.999.999999.01.110000
: R$ 500.000,00

Total da Anulação		

: R$ 500.000,00

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos e nove dias do mês de maio de dois
mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
José Luis Bernegossi			
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal da			
Secretário Municipal de
Fazenda				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz			
Secretário Municipal de Governo

Elvis Olivio Tomé
Controlador Geral do Município

Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.

22 de junho de 2017

Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Decreto n.º 145, de 30 de maio de 2017.
Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o parágrafo único do
Art. 5.º da Lei Municipal n.º 3.737, de 20 de dezembro de 2016,
Decreta:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.059.589,36
(dez milhões, cinquenta e nove mil e quinhentos e oitenta e nove reais e trinta
e seis centavos) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária
vigente abaixo discriminada:
Suplementa:

Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Ficha			
Funcional programática
Valor			

: 419
: 15.02.15.451.1008.1.055.449051.07.000000
: R$ 10.059.589,36

Decreto n.º 142, de 29 de maio de 2017.

Total da Suplementação

: R$ 10.059.589,36

Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso I do Art. 5.º da
Lei Municipal n.º 3.737, de 20 de dezembro de 2016,

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com dotações
relativas a convênios autorizados por Lei. (Obra de Mobilidade Urbana PAC
2.ª fase).
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Decreta:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade
e Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 194.000,00
(cento e quarenta mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação
orçamentária vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha			
Funcional programática
Valor			

: 226
: 12.03.06.181.1005.2.101.339030.03.450000
: R$ 194.000,00

Total da Suplementação

: R$ 194.000,00

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha			
Funcional programática
Valor			

: 229
: 12.03.06.181.1005.2.101.339039.03.450000
: R$ 194.000,00

Total da Anulação		

: R$ 194.000,00

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte e nove dias do mês de maio de
dois mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
José Luis Bernegossi			
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal da			
Secretário Municipal de
Fazenda				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz			
Secretário Municipal de Governo

Elvis Olivio Tomé
Controlador Geral do Município

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos trinta dias do mês de maio de dois
mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
José Luis Bernegossi			
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal da			
Secretário Municipal de
Fazenda				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz			
Secretário Municipal de Governo

Elvis Olívio Tomé
Controlador Geral do Município

Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente
*Republicado por incorreções

Decreto n.º 154, de 12 de junho de 2017.
Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso I do Art. 5.º da
Lei Municipal n.º 3.737, de 20 de dezembro de 2016,
Decreta:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade
e Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 250.000,00
(Duzentos e cinquenta mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação
orçamentária vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha			
Funcional programática

: 173
: 10.02.10.301.1004.2.101.339039.01.310000

Boletim Municipal

5
de 2013
22de
dedezembro
junho de 2017

Página 5

Valor			

: R$ 250.000,00

Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Total da Suplementação

: R$ 250.000,00

Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos doze dias do mês de junho de dois
mil e dezessete

Anula:
Ficha			
Funcional programática
Valor			

: 177
: 10.04.10.301.1123.2.185.339039.01.310000
: R$ 250.000,00

Total da Anulação		

: R$ 250.000,00

Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Adriano de Souza		
Secretário Municipal
Esporte e Lazer 		

Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos doze dias do mês de junho de dois
mil e dezessete.

Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Jaime Cruz
Prefeito Municipal
José Luis Bernegossi			
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal da			
Secretário Municipal de
Fazenda				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz			
Secretário Municipal de Governo

Elvis Olivio Tomé
Controlador Geral do Município

Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Decreto n.º 156, 12 de junho 2017.

Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Decreto n.º 157, de 12 de junho de 2017.
Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso I do Art. 5.º da
Lei Municipal n.º 3.737, de 20 de dezembro de 2016,
Decreta:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente
abaixo discriminada:
Suplementa:

Dispõe sobre permissão de uso das dependências do PARQUE MUNICIPAL JAYME FERRAGUT, a título precário, ao ANDRÉ LUIZ GUSMÃO MASSARI, e dá outras providencias.

Ficha			
Funcional programática
Valor			

: 112
: 08.05.12.361.1002.2.101.339036.01.220000
: R$ 2.000,00

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 116, da
Lei Orgânica do Município, e no Decreto Municipal nº 018 de 20 de janeiro
de 2017,

Total da Suplementação

: R$ 2.000,00

D e c r e t a:
Art. 1.º Fica permitido o uso do bem público denominado Parque Municipal
Jayme Ferragut, ao ANDRÉ LUIZ GUSMÃO MASSARI, inscrita no CPF nº
213.520.418-80, para realização do “V Encontro de Fusca e Antigos de Vinhedo”, conforme elementos constantes no processo administrativo nº 467/2017.
Art. 2.º A presente permissão será outorgada a título precário, pelo prazo
de 02(dois) dias, sendo que o evento realizar-se-á no dia 26 de novembro,
do corrente ano, havendo necessidade do dia 25 de novembro para montagem do evento, podendo ser revogada ou modificada a qualquer momento,
independentemente de qualquer ato ou notificação judicial ou extrajudicial,
por desvio de finalidade ou descumprimento das obrigações estipuladas, ou
ainda, se assim o interesse público o exigir.
Art. 3.º O Termo de Permissão de uso terá caráter gratuito, precário e intransferível e será lavrado com as restrições descritas no Decreto Municipal
nº 018 de 20 de janeiro de 2017 e especialmente neste Decreto.
Art. 4.º Fica assegurado ao Permitente o direito inderrogável de supervisionar e fiscalizar o exato cumprimento das obrigações estabelecidas neste
Decreto, sendo que esta fiscalização não inibe nem atenua a responsabilidade da Permissionária.
Art. 5.º Finda ou revogada a presente permissão, será a área restituída
em seu perfeito estado de conservação da mesma forma em que lhe foi entregue, independentemente de qualquer providência judicial ou extrajudicial,
não gerando direitos à Permissionária de indenização ou retenção a qualquer
título ou pretexto.

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha			
Funcional programática
Valor			

: 139
: 08.10.12.306.1002.2.101.339039.01.110000
: R$ 2.000,00

Total da Anulação		

: R$ 2.000,00

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos doze dias do mês de junho de dois
mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
José Luis Bernegossi			
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal da			
Secretário Municipal de
Fazenda				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz			
Secretário Municipal de Governo

Elvis Olivio Tomé
Controlador Geral do Município

Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente
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Decreto n.º 158, de 19 de junho de 2017.
Dispõe sobre permissão de uso das dependências do PARQUE MUNICIPAL JAYME FERRAGUT, a título precário, à COMUNIDADE CRISTÃ VINHEDO, e dá outras providencias.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 116, da
Lei Orgânica do Município, e no Decreto Municipal nº 018 de 20 de janeiro
de 2017,
D e c r e t a:
Art. 1.º Fica permitido o uso do bem público denominado Parque Municipal
Jayme Ferragut, à COMUNIDADE CRISTÃ VINHEDO, inscrita no CNPJ n.º
04.336.596/0001-56, para realização do “Evangelístico de Adolescentes para
Ajuntamento de Igrejas”, conforme elementos constantes no processo administrativo n.º 5264/2017.
Art. 2.º A presente permissão será outorgada a título precário, pelo prazo
de 07(sete) dias, sendo que o evento realizar-se-á nos dias 30 de junho e
01 de julho, do corrente ano, podendo ser revogada ou modificada a qualquer momento, independentemente de qualquer ato ou notificação judicial
ou extrajudicial, por desvio de finalidade ou descumprimento das obrigações
estipuladas, ou ainda, se assim o interesse público o exigir.
Art. 3.º O Termo de Permissão de uso terá caráter gratuito, precário e intransferível e será lavrado com as restrições descritas no Decreto Municipal
nº 018 de 20 de janeiro de 2017 e especialmente neste Decreto.
Art. 4.º Fica assegurado ao Permitente o direito inderrogável de supervisionar e fiscalizar o exato cumprimento das obrigações estabelecidas neste
Decreto, sendo que esta fiscalização não inibe nem atenua a responsabilidade da Permissionária.
Art. 5.º Finda ou revogada a presente permissão, será a área restituída
em seu perfeito estado de conservação da mesma forma em que lhe foi entregue, independentemente de qualquer providência judicial ou extrajudicial,
não gerando direitos ao Permissionário de indenização ou retenção a qualquer título ou pretexto.
Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dezenove dias do mês de junho de
dois mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Adriano de Souza		
Secretário Municipal
Esporte e Lazer 		

Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.

22 de junho de 2017

Art. 1.º A Lei Municipal n.° 3.759, de 19 de junho de 2017, que “ Dispõe
sobre a inscrição de débitos da Dívida Ativa do Município em órgãos de proteção ao crédito e em Tabelionatos de Protestos de Títulos na forma que especifica”, é regulamentada em conformidade com as disposições emergentes
do presente Decreto.
Art. 2.º Para os fins do presente Decreto, entende-se por:
I – créditos tributários e não tributários: aqueles tornados líquidos e certos,
por meio da devida notificação de lançamentos, nos termos do Código Tributário Nacional, da Lei de Execuções Fiscais, da legislação tributária municipal
e demais leis municipais aplicáveis;
II – extrajudicial: o que ocorre fora do juízo e que não corre perante os
órgãos judiciais;
III - protesto: o ato formal e solene no qual se comprova a inadimplência
e o descumprimento de obrigações originadas de títulos, incluindo-se as certidões de dívida ativa da Municipalidade e do Autarquia SANEBAVI – Saneamento Básico de Vinhedo e ainda outros documentos componentes dessa
certidão.
Art. 3.º Compete a Secretaria Municipal da Fazenda a atribuição de determinar a inscrição de débitos da Dívida Ativa do Município em órgãos de
proteção ao crédito e em Tabelionatos de Títulos, bem como as baixas, em
conformidade com as normas emergentes do presente Decreto.
Art. 4.° Os efeitos do protesto extrajudicial alcançarão tanto o contribuinte
quanto aos responsáveis tributários.
Art. 5.° São considerados meios formais idôneos e suficientes para justificar o apontamento da dívida ao protesto e/ou inscrição do nome do devedor
no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, os processos judiciais e administrativos para cobrança de débitos de natureza tributária
e não tributária em curso.
§ 1.° Os débitos de natureza tributária ou não tributária cobrados por
meios extrajudiciais deverão ser previamente objetos de processo administrativo, na seguinte conformidade:
I – Os débitos de natureza tributária ou não tributária cobrados por meios
extrajudiciais deverão conter AR (aviso de recebimento) ou CE (comprovante
de entrega, com recebimento negativo com as justificativas da prestadora de
serviço responsável pela tentativa de entrega;
II – Em caso do não recebimento da notificação extrajudicial pelo contribuinte devedor, deverá ser publicado Edital com prazo de dez dias na Imprensa Oficial do Município de Vinhedo visando a regularização administrativa do
débito;
III – Após o transcurso do prazo referido no inciso II deste artigo é autorizada a inscrição dos débitos cobrados por meios extrajudiciais nos órgãos de
proteção ao crédito e nos Tabelionatos de Protestos de Títulos.
§ 2.° Os débitos de natureza tributária ou não tributária cobrados por
meios judiciais poderão ser inscritos imediatamente nos órgãos de proteção
ao crédito e nos Tabelionatos de Protestos de Títulos.

Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Art. 6.° Os pagamentos dos valores correspondentes às custas e/ou emolumentos devidos pelo protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, correrão por conta exclusiva dos contribuintes e devedores inadimplentes.

Decreto n.º 159, de 20 de junho de 2017.

Art. 7.° A Autarquia SANEBAVI – Saneamento Básico de Vinhedo, adotará
as medidas necessárias para disciplinar os procedimentos internos cabíveis,
se necessário.

Regulamenta a Lei Municipal n.° 3.759, de 19 de junho de 2017 que “
Dispõe sobre a inscrição de débitos da Dívida Ativa do Município em órgãos
de proteção ao crédito e em Tabelionatos de Protestos de Títulos na forma
que especifica”
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 72, da Lei
Orgânica do Município; e
Considerando as disposições do Processo Administrativo: 1709/2017;
D e c r e t a:

Art. 8.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte dias do mês de junho de dois
mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
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José Luis Bernegossi			
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Fazenda				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz			
Secretário Municipal de Governo

Elvis Olivio Tomé
Controlador Geral do Município

Danilo Barbosa Ferraz
Superintendente - SANEBAVI
Publicado e registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 664 de 07 de junho de 2017.
Admissão de servidor concursado.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e;
Considerando as disposições contidas no Edital de Concurso Público n.º
01/2016, de 15 de fevereiro de 2016;
Considerando as disposições do Decreto n.º 140, de 01 de junho de 2016,
que homologou a classificação e aprovação de candidatos no Concurso Público;
Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar n.º
112 de 20 de dezembro de 2011 – Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal;
E, finalmente, considerando o Edital de Chamada n.º 54, de 10 de maio de
2017, publicado em 11/05/2017; resolve:
Art. 1.º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público, o Sr. Marcel Pierre Rousselet, para exercer, em caráter permanente, no regime C.L.T.
– Consolidação das Leis do Trabalho, o emprego público de Especialista em
Saúde (Medicina Plantonista) – Médico Plantonista de Pronto Atendimento
– Clínico Geral, com jornada de trabalho de 12 (doze) horas por plantão,
Referência Salarial “N I - C 1”, junto a Secretaria Municipal de Saúde, a partir
da data de 03/06/2017..
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03/06/2017.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos sete dias do mês de maio de dois mil
e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 665 de 07 de junho de 2017.
Admissão de servidor concursado.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e;
Considerando as disposições contidas no Edital de Concurso Público n.º
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01/2016, de 15 de fevereiro de 2016;
Considerando as disposições do Decreto n.º 140, de 01 de junho de 2016,
que homologou a classificação e aprovação de candidatos no Concurso Público;
Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar n.º
112 de 20 de dezembro de 2011 – Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal;
E, finalmente, considerando o Edital de Chamada n.º 54, de 10 de maio de
2017, publicado em 11/05/2017; resolve:
Art. 1.º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público, o Sr. Rodrigo Miranda Artacho para exercer, em caráter permanente, no regime C.L.T.
– Consolidação das Leis do Trabalho, o emprego público de Especialista em
Saúde (Medicina Plantonista) – Médico Plantonista de Pronto Atendimento –
Pediatra, com jornada de trabalho de 12 (doze) horas por plantão, Referência
Salarial “N I - C 1”, junto a Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de
03/06/2017..
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03/06/2017.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos sete dias do mês de maio de dois mil
e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 666, de 08 de junho de 2017.
Admissão de servidora concursada.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e;
Considerando as disposições contidas no Edital de Concurso Público n.º
01/2014, de 07 de agosto de 2014;
Considerando as disposições do Decreto n.º 003, de 09 de janeiro de
2015, prorrogado pelo Decreto n.º 007, de 06 de janeiro de 2017, que homologou a classificação e aprovação de candidatos no Concurso Público;
Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar n.º
112 de 20 de dezembro de 2011 – Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal;
E, finalmente, considerando o Edital de Chamada n.º 149 de 26 de abril
de 2017, publicado em 27 de abril de 2017; resolve:
Art. 1.º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público, a Sra. Maria
de Lourdes Alves Ferreira, para exercer, em caráter permanente, no regime
C.L.T. – Consolidação das Leis do Trabalho, o emprego público de Auxiliar
de Operação – Serviços Gerais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, Referência Salarial “N I - C 1”, junto a Secretaria Municipal
de Serviços, a partir da data de 07/06/2017.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 07/06/2017.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos oito dias do mês de junho de dois mil
e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 671, de 12 de junho de 2017.
Designação de servidora.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Designar a Sra. Silvia Renata Modesto para substituir a Sra. Juliana Mere Pintão Leite, que ocupa o cargo de Diretor, na unidade de Diretoria
de Compras e Serviços, durante o período de férias da mesma, a partir do
dia 02 de junho de 2017, por 30(trinta) dias, com as vantagens do cargo, em
conformidade com o art. 201 da Lei Complementar n.º 112/2011.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02/06/2017.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos doze dias do mês de junho de dois
mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 672, de 13 de junho de 2017.
Nomeação para exercício de função gratificada.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Nomear o Sr. Antonio Carlos Yansen, para exercer a função gratificada de Encarregado, na Unidade de Encarregatura de Cadastro , lotado na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, em conformidade com
o item XIV do art.º 4º e Anexo III da Lei Complementar n.º 112/2011, a partir
da data de 01/05/2017.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/05/2017.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos treze dias do mês de junho de dois
mil e dezessete.

22 de junho de 2017
Jaime Cruz
Prefeito Municipal

Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 673, de 13 de junho de 2016.
Nomeação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, criado pela Lei
n.º 2.507, de 1.º de setembro de 2000.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Nomear o Conselho Municipal de Alimentação Escolar composto
pelos seguintes membros, a saber:
Representantes dos Profissionais da Educação:
Titular: Aparecida Gloreti Soares Pedro
Suplente: Virgínia Maria Baldan Ferreira
Titular: Claudia Galdino de Sousas Jesus
Suplente: Raquel Cristina Marcon Simenzato
Representantes de Pais e Alunos:
Titular: Cristiane Augusto Pinhata de Sousa
Suplente: Karen Rita Caetano de Almeida
Titular: Rafaela Camila Emílio
Suplente: Waldirene Leme de Faria Oliveira
Representantes do Poder Executivo:
Titular: Marilene Roseli Mendes
Suplente: Edison Rodrigo Tabet
Representantes das Entidades Civis:
Titular: Vera Lucia de Paula Nascimento
Suplente: Jorge Germano do Prado
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 614/2016.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos treze dias do mês de junho de dois
mil e dezesseis.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gilberto Lourenzon 			
Secretária Municipal de 			
Educação
			

Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Departamento de Expediente

5
de 2013
22de
dedezembro
junho de 2017
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Admissão de servidora concursada.
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Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar n.º
110 de 20 de dezembro de 2011 – Quadro da Educação e do Magistério Público Municipal e suas alterações;

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e;

E, finalmente, considerando o Edital de Chamada n.º 57, de 24 de maio
2017, publicado em 25 de maio 2017; resolve:

Considerando as disposições contidas no Edital de Concurso Público n.º
01/2016, de 15 de fevereiro de 2016;

Art. 1.º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público, a Sra. Edineia Aparecida Almeida de Sá Capelatte para exercer, em caráter permanente, no regime C.L.T. – Consolidação das Leis do Trabalho, o emprego público
de Auxiliar de Educação Infantil, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas-aulas semanais, Referência Salarial “QA 1- B C 1”, junto a Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de 12/06/2017.

Considerando as disposições do Decreto n.º 160, de 01 de julho de 2016,
que homologou a classificação e aprovação de candidatos no Concurso Público;
Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar n.º
110 de 20 de dezembro de 2011 – Quadro da Educação e do Magistério Público Municipal e suas alterações;
E, finalmente, considerando o Edital de Chamada n.º 57, de 24 de maio
2017, publicado em 25 de maio 2017; resolve:
Art. 1.º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público, a Sra. Andréa Maria Silva Jacule para exercer, em caráter permanente, no regime
C.L.T. – Consolidação das Leis do Trabalho, o emprego público de Auxiliar
de Educação Infantil, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas-aulas semanais, Referência Salarial “QA 1- B C 1”, junto a Secretaria Municipal de
Educação, a partir da data de 12/06/2017.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 12/06/2017.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de junho de
dois mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 12/06/2017.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de junho de
dois mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 676, de 14 de junho de 2017.
Admissão de servidora concursada.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e;
Considerando as disposições contidas no Edital de Concurso Público n.º
01/2016, de 15 de fevereiro de 2016;

Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Considerando as disposições do Decreto n.º 160, de 01 de julho de 2016,
que homologou a classificação e aprovação de candidatos no Concurso Público;

Portaria n.º 675, de 14 de junho de 2017.

Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar n.º
110 de 20 de dezembro de 2011 – Quadro da Educação e do Magistério Público Municipal e suas alterações;

Admissão de servidora concursada.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e;

E, finalmente, considerando o Edital de Chamada n.º 57, de 24 de maio
2017, publicado em 25 de maio 2017; resolve:

Considerando as disposições contidas no Edital de Concurso Público n.º
01/2016, de 15 de fevereiro de 2016;

Art. 1.º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público, a Sra. Alécia Sônia Sousa Mendes para exercer, em caráter permanente, no regime
C.L.T. – Consolidação das Leis do Trabalho, o emprego público de Auxiliar
de Educação Infantil, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas-aulas semanais, Referência Salarial “QA 1- B C 1”, junto a Secretaria Municipal de
Educação, a partir da presente data.

Considerando as disposições do Decreto n.º 160, de 01 de julho de 2016,
que homologou a classificação e aprovação de candidatos no Concurso Público;

Boletim Municipal
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Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de junho de
dois mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 677, de 14 de junho de 2017.
Admissão de servidor concursado.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e;

22 de junho de 2017
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 678, de 19 de junho de 2017.
Nomeação de Comissão de Processo Disciplinar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e face ao que consta do Processo Administrativo n.º 5050-2/2017, resolve:
Art. 1.º Designar, a Sra. Giulianna Daibem Bazalia Gori, a Sra.Silvana Aparecida Colodino Ivanoff,e a Sra. Liliam Assunta Durante Marques, para sob
a presidência da primeira, constituírem a Comissão de Processo Disciplinar,
encarregada de apurar os fatos narrados no protocolado n.º 5050-2/2017.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dezenove dias do mês de junho de
dois mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.

Considerando as disposições contidas no Edital de Concurso Público n.º
01/2016, de 15 de fevereiro de 2016;

Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Considerando as disposições do Decreto n.º 160, de 01 de julho de 2016,
que homologou a classificação e aprovação de candidatos no Concurso Público;

Portaria n.º 679, de 19 de junho de 2017.

Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar n.º
112 de 20 de dezembro de 2011 – Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal;
E, finalmente, considerando o Edital de Chamada n.º 61, de 31 de maio de
2017, publicado em 01 de junho de 2017; resolve:
Art. 1.º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público o Sr. Roberto Monteiro Junqueira Lopes, para exercer, em caráter permanente, no
regime C.L.T. – Consolidação das Leis do Trabalho, o emprego público de
Advogado, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, Referência
Salarial “N I - C 1”, junto a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, a partir
da presente data.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de junho de
dois mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.

Revoga a Portaria n.º 181 de 31 de janeiro de 2017.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Revogar a Portaria n.º Portaria n.º 181, de 31 de janeiro de 2017,
que nomeou a Sra. Paula Revoredo, para exercer a função gratificada de Coordenador Pedagógico, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir
da data de 13/06/2017.
			
Art.2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a data de 13/06/2017.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dezenove dias do mês de junho de
dois mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de
Administração				
Negócios Jurídicos
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 680 de 19 de junho de 2017.
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Nomeação para exercício de função gratificada.

Secretaria Municipal de Saúde

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Nomear o Sr. José Carlos dos Santos Silva, para exercer a função gratificada de Gerente, na Unidade de Gerência de Turismo, lotado na
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em conformidade com o item XIV
do art.º 4º e Anexo III da Lei Complementar n.º 112/2011, a partir da data de
01/06/2017.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2017.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dezenove dias do mês de junho de
dois mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gustavo Henrique Leon de Mattos
Secretário Municipal de
Administração

Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Departamento de Expediente

Portaria n.º 681, de 20 de junho de 2017.
Designação de Gestor e Responsável Técnico de Convênio a ser firmado
com a Casa Civil do Estado de São Paulo.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, especialmente a contida no artigo 72, da Lei
Orgânica do Município resolve:
Art. 1.º Designar o Senhor Guilherme de Oliveira Manoel, contador da
Prefeitura, C.R.C. n.º 1SP274127/0-2, e o Senhor Renato da Silva Shishido,
engenheiro devidamente habilitado da Prefeitura, CREA/SP n.º 5062291701
para, respectivamente, exercerem as funções de Gestor e Responsável Técnico do Convênio cujo o objeto é Recapeamento Asfáltico a ser firmado com
a Casa Civil do Estado de São Paulo.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Audiência Pública da Saúde
A Secretária de Saúde convida a população a participar da Audiência Pública – 1° Quadrimestre de 2017, onde será apresentado o relatório sobre
financiamento das ações de saúde, bem como o relatório de produção de
serviços da rede assistencial, conforme exigências do art. 36 da Lei Complementar 141/2012.
Data: 28 de Junho de 2017, quarta-feira
Horário: 9h
Local: Câmara de Vinhedo
End. Av. Dois de Abril, 78 – Centro
Alexandre Viola
Secretário de Saúde

RESOLUÇÃO CMS Nº 236, de 19 de junho de 2017.
Dispõe sobre a substituição da Ouvidora do Grupo de Ouvidoria do Conselho Municipal de Saúde.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 3.334, de 01 de abril de
2010, publicada em 10 de abril de 2010, em sua 21ª Reunião Extraordinária
realizada no dia 08/06/2017, considerando:
1. As Leis Federais nº. 8.080/90 e nº. 8.142/90 e a Lei Municipal nº.
3.334/10, que dispõem sobre as competências do Conselho Municipal de
Saúde;
2. O disposto na Lei no 3.334/10, que trata da composição do Conselho
Municipal de Saúde;
3. As disposições do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde
que tratam da composição, estrutura e instalação das Comissões e Grupos
de trabalho internos do Conselho;
4. As discussões e consenso deste Plenário;
RESOLVE:
1. Aprovar a substituição da ouvidora Luciane Graciano de Souza pelo
servidor Victor Antonio Soares de Marialva, no período de férias de 19/05/17
à 04/07/17.
2. Encaminhar a presente resolução ao Chefe do Poder Executivo Municipal para fins de homologação e publicação, nos termos da legislação em
vigor.
Francisco de Assis Albino
Presidente
Homologo a Resolução CMS nº 235, de 09 de junho de 2017, do Conselho
Municipal de Saúde, nos termos da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro
de 1990, combinada com a Lei Municipal nº. 3.334, de 01 de abril de 2010.
Jaime César Cruz
Prefeito Municipal

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte dias do mês de junho de dois
mil e dezessete.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
José Luis Bernegossi
Secretário Municipal de Fazenda
Edison Carlos Ruiz
Secretário Municipal de
Governo

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Renato da Silva Shishido
Secretário Municipal de Obras
Luiz Fernando Bonesso de Biasi
Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos

Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Frutas

Presidência do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Frutas

Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Vinhedo, 12 de Junho de 2017
À Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das
Frutas.
À Sra. Marcela Moro

À Secretaria12
Executiva do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito
das
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22 de junho de 2017

Frutas.

À Sra. Marcela Moro
Diretora de Turismo da Prefeitura Municipal de Jundiaí
Senhora Diretora,
ASSUNTO: Indicações de titulares e suplentes
Este tem a finalidade de indicar a Vossa Senhoria os representantes de Vinhedo, titulares e suplentes,
para comporem o Grupo de Trabalho do Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento do Polo Turístico do
Circuito das Frutas conforme abaixo relacionado.
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA
Titular
Nome: Arthur Biancalana Neto
Telefone Comercial: (19)3876-0500 Cel: (19)981228328
Email: neto.arthur@vinhedo.sp.gov.br
Data de Nascimento: 28/11/1964
RG: 12547990-6
CPF: 041527098-71

Suplente
Nome: Altair Antoninho Infanger
Telefone Comercial: (19) 3876-0500 Cel: (19)
995405936
Email: ifanger.altair@vinhedo.sp.gov.br
Data de Nascimento: 14/01/1960
RG: 12547968-2
CPF: 962396978-34

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Titular
Nome: Heitor Gaudenci Junior
Fone Comercial: (19) 3876-5393 Cel: (19) 997680098
Email: Junior.heitor@vinhedo.sp.gov.br
Data de Nascimento: 05/04/1957
RG: 09.056.028-0
CPF: 822.869.148-34

Suplente
Nome: José Carlos dos Santos Silva
Telefone Comercial: (19)3876-5393 Cel: (19) 995539254
Email: silva.jose@vinhedo.sp.gov.br
Data de Nascimento: 19/03/1989
RG: 44.942.637-3
CPF: 381.152.278-70

Jaime Cesar da Cruz
Presidente do Circuito das Frutas
Prefeito de Vinhedo

http://www.circuitodasfrutas.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Educação
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Data: 05/07/2017
Local: Ceprovi- - Av. Independência, 5407- Jd. Alba- Vinhedo/SP
Pauta: Lei Municipal nº 3669/2015 - META 12
O Secretário Municipal de Educação, Sr. Gilberto Lorenzon, convoca todos os interessados, em especial a comunidade escolar, para comparecerem, na data e horário acima indicados, a vista de promover audiência publica
referente à discussão da META 12 disposta na Lei Municipal nº 3669/2015
- Plano Municipal de Educação. A presidência da audiência será exercida
pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Gilberto Lorenzon. A audiência
será composta de duas etapas, sendo a primeira etapa expositiva, efetuada
pelo Secretário Municipal de Educação, e a segunda etapa destinada à pessoas cadastradas. Poderão se inscrever até 10 (dez) pessoas, por ordem de
chegada, que terão o tempo de até 5 (cinco) minutos para exposição de considerações, desde que inscritas previamente. As inscrições serão efetuadas
na sede da Secretaria Municipal de Educação, Av. Pres. Castelo Branco, 50Centro- Vinhedo/SP, no período de 26/06 a 03/07, em horário de atendimento
da mesma, ou seja, das 8h as 17h e deverá conter o Nome completo, cópia
do RG, CPF, cartão cidadão e breve relato de sua explanação.
Sem mais para o momento. Atenciosamente,
Gilberto Lorenzon
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração
OBJETO: Registro de preços para aquisição de Produtos de Limpeza e
higiene, conforme especificações do edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: dia 05/07/2017, entre 08h30min e 09h00min.
DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS ENVELOPES COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: dia 05/07/2017, às 09h00min.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações situada na Av.
Independência, nº 5110, Jardim Alba (anexo ao CEI - Escola de Educação
Infantil “Pica Pau”, esquina com a Rua Acre), Vinhedo/SP, CEP 13.280-000.
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão
de processamento logo após o credenciamento das interessadas.
LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O edital na
íntegra será fornecido aos interessados a partir de 22/06/2017 na Secretaria
da Administração, Paço Municipal, Rua Humberto Pescarini, nº 330, Bairro
Centro, Vinhedo/SP, CEP 13.280-000, no horário das 11h às 16h, mediante o
pagamento do valor da pasta ou gratuitamente, através do site: www.vinhedo.
sp.gov.br
VALOR DA PASTA: R$ 5,00 (cinco reais).

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE – (ME – EPP)
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº:34/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5483-0/2017
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Transporte e Defesa Social OBJETO: Contratação de empresa para serviços especializados
para assistência técnica e preventiva da central telefônica da Secretaria Municipal de Transporte e Defesa Social, conforme especificações do edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: dia 06/07/2017, entre 08h30min e 09h00min.
DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS ENVELOPES COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: dia 06/07/2017, às 09h00min.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações situada na Av.
Independência, nº 5110, Jardim Alba (anexo ao CEI - Escola de Educação
Infantil “Pica Pau”, esquina com a Rua Acre), Vinhedo/SP, CEP 13.280-000.
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão
de processamento logo após o credenciamento das interessadas.
LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O edital na
íntegra será fornecido aos interessados a partir de 22/06/2017, na Secretaria da Administração, Paço Municipal, Rua Humberto Pescarini, nº 330,
Bairro Centro, neste município de Vinhedo/SP, no horário das 11h00min às
16h00min., mediante o pagamento do valor da pasta ou gratuitamente, através do site: www.vinhedo.sp.gov.br
VALOR DA PASTA: R$ 5,00 (cinco reais).

AVISO DE LICITAÇÃO

Secretaria Municipal Administração
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº: 33/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5483-5/2017

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº: 35/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5552-7/2017
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção elétrica em veículos, conforme
especificações do edital.
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TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: dia 10/07/2017, entre 08h30min e 09h00min.
DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS ENVELOPES COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: dia 10/07/2017, às 09h00min.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações situada na Av.
Independência, nº 5110, Jardim Alba (anexo ao CEI - Escola de Educação
Infantil “Pica Pau”, esquina com a Rua Acre), Vinhedo/SP, CEP 13.280-000.
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão
de processamento logo após o credenciamento das interessadas.
LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na
íntegra será fornecido aos interessados a partir de 22/06/2017/2017, na Secretaria da Administração, Paço Municipal, Rua Humberto Pescarini, nº 330,
Centro, Vinhedo/SP, no horário das 11h às 16h, mediante o pagamento do
valor da pasta ou gratuitamente, através do site: www.vinhedo.sp.gov.br
VALOR DA PASTA: R$ 5,00 (cinco reais).

COMUNICADO - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO
ATA Nº 02 – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO Nº 4713/2017 – Tomada de Preços Nº 02/2017
Julgamento dos documentos de habilitação do processo em epigrafe tendo com objeto “Contratação de empresa para serviços de recapeamento asfaltico no Bairro Jardim Eldorado:
DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO FORESTO LTDA – INABILITADA
JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - HABILITADA
A ata com inteiro ter será publicada no site da Prefeitura de Vinhedo. Abre-se o prazo para os efeitos recursais de que trata o artigo 109, da Lei Federal
nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Prefeitura Municipal de Vinhedo

de São Paulo
Davi MayerEstado
Branco
Presidente da Comissão de Licitação

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 - EDITAL DE CHAMADA N.º 156 DE 21 DE JUNHO DE 2017,
HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 3 DE 09/01/2015, PRORROGADO PELO DECRETO Nº 7 DE 06/01/2017
Convocar os Sr(.s) e Sr(ªs) abaixo relacionado(s), para comparecer(em) no dia 29/06/2017, às 9:00 horas,
na Secretaria Municipal de Saúde, sito Av João Páffaro, 556 – Pinheirinho – Vinhedo, para cumprir(em) as
exigências e formalidades legais para empossar(em)-se no emprego público.
AGENTE DE APOIO INTERNO - RECEPCIONISTA
Hidyla Candida de Souza Damasceno
Michael Diogo Autor
Jaime Cesar da Cruz
Prefeito Municipal

Gustavo Henrique Leon de Mattos
Secretário Municipal de Administração

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 - EDITAL DE CHAMADA N.º 64 DE 21 DE JUNHO DE 2017,
HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 140 DE 01/06/2016
Convocar os Sr(.s) e Sr(ªs) abaixo relacionado(s), para comparecer(em) no dia 29/06/2017, às 9:00 horas,
na Secretaria Municipal de Saúde, sito Av João Páffaro, 556 – Pinheirinho – Vinhedo, para cumprir(em) as
exigências e formalidades legais para empossar(em)-se no emprego público.
ESPECIALISTA EM SAÚDE (M.P.) - MÉDICO PLANTONISTA DE PRONTO ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL
Fabiano Gênova de Oliveira
ESPECIALISTA EM SAÚDE (M.P.) - MÉDICO PLANTONISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRA
Ana Luiza Castro Possidente
Jaime Cesar da Cruz
Prefeito Municipal

Gustavo Henrique Leon de Mattos
Secretário Municipal de Administração
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SANEBAVI
PORTARIA N° 115, de 19 de Junho de 2017.
Dispõe sobre a exoneração a pedido de servidor efetivo, e dá outras providências.
RICARDO FACCHINI RODRIGUES, Superintendente Interino da Autarquia Municipal SANEBAVI – Saneamento Básico de Vinhedo, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais delegadas e em conformidade com
o disposto na Portaria n° 080, de 31 de Maio de 2017, resolve:
Art. 1° Exonerar a pedido do servidor efetivo José Chene, inscrito na Matrícula n° 064, trabalhador braçal, admitido através da Portaria n° 349/2001,
lotado junto ao Setor de Hidrometria, vinculado ao Órgão de Direção Geral
da SANEBAVI, conforme solicitação formal expressa nos autos do Processo
Administrativo sob n° 196-8/2017.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos para o dia 19 de Junho de 2017, ficando revogada a Portaria n°
349, de 11 de Junho de 2001.
SANEBAVI – Saneamento Básico Vinhedo, aos 19 dias do mês de Junho
de 2017.
RICARDO FACCHINI RODRIGUES
Superintendente Interino
ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS
Chefe de Gabinete
Publicado e Registrado neste Gabinete e Expediente na data supra.

PODER LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 20, DE 19 DE JUNHO DE 2017
Dispõe:- “Sobre designação de funcionária.”
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DE VINHEDO, ESTADO DE
SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a funcionária MONALISA FUMACHI, portadora do
RG. Nº 28.350.314-2, para substituir a servidora Rosângela Santos Pereira
da Silva – Contadora, no período de 19 a 30 de junho de 2017, em decorrência de suas férias, passando a responder durante esse período pelas atribuições do cargo de contadora, fazendo jus à diferença de salário e vantagens
decorrentes do cargo/função, referência NS III / II C, sem prejuízo das garantias, vantagens e contagem de tempo de serviço previstos na Lei Complementar nº 113/2012 e na Resolução nº 02/2012 e em conformidade com a
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Vinhedo, aos dezenove dias do mês de junho de
dois mil e dezessete.
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VALDENIR RAMOS DA SILVA
Presidente
EDUARDO CESAR GELMI
1º Secretário			

CARLOS ALBERTO FLORENTINO
2º Secretário

Publicada e Registrada nesta Diretoria na data supra.
EURÍPEDES BALSANULFO ALVES
Diretor Geral

AUTÓGRAFO Nº 2.478

(Projeto de Lei nº 15, de 2017)
(Autor: Vereador Rodrigo Paixão)

Dispõe sobre o resgate, a captura e a remoção de abelhas silvestres nativas (meliponíneos) visando à sua proteção, no município.
A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, APROVA:
Art. 1º Fica estabelecido a proteção, o resgate e a remoção de abelhas
nativas sem ferrão (meliponíneos), no âmbito municipal.
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I – meliponíneos: subfamília de insetos himenópteros, da família dos apídeos, animais sociais que vivem em colmeias, considerados polinizadores
naturais das plantas nativas, que em condições naturais ideais utilizam ocos
nos troncos de árvore para instalar ninhos, mas em ambientes modificados
pelo homem buscam refúgio nos mais diversos locais no ambiente urbano.
Esses insetos são popularmente conhecidos como abelhas-sem-ferrão, abelhas-da-terra, abelhas-indígenas, abelhas silvestres, nativas ou brasileiras;
II – meliponicultor: pessoa que, dotada de conhecimentos técnicos e científicos específicos, em abrigos apropriados, mantém abelhas nativas, objetivando a preservação do meio ambiente, a conservação das espécies e a utilização delas, de forma sustentável, na polinização das plantas e no manejo
dos insumos produzidos por esses insetos;
III – meliponário: local destinado à criação racional de abelhas nativas,
composto de um conjunto de colônias alojadas em colmeias especialmente
preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies;
V – colônia: família de abelhas nativas, formada por uma rainha, operárias
e zangões que vivem em um mesmo ninho;
V – colmeia (casa das abelhas): os abrigos preparados, na forma de caixas, em troncos de árvores seccionadas, cabaças, recipientes cerâmicos,
materiais similares ou novas tecnologias;
VI – meliponicultura: criação racional de meliponíneos.
Art. 3º Os meliponíneos que estiverem em risco, em locais condenados
ou alojados em locais inadequados e inóspitos que coloquem em risco de
vida dos membros da colônia devem ser resgatados por meliponicultores do
Município, cadastrados no IBAMA.
§ 1º A existência de espécimes nas condições mencionadas no caput deste artigo deverá ser comunicada ao órgão ambiental municipal competente,
que deliberará acerca do procedimento a ser adotado e poderá versar sobre
os casos não previstos;
§ 2º Os empreendimentos que lesem a natureza, podem sofrer levantamento para o resgate de colônias de meliponíneos conforme estejam alojados em cavidades de árvores, muros, pedras e solo.
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Art. 4º Considera-se, para os efeitos desta Lei, locais inadequados ou
inóspitos os Locais públicos ou particulares onde os meliponíneos estejam
instalados com ameaças à integridade dos indivíduos da colônia, como: rede
elétrica, mobiliário urbano, edificação de qualquer natureza com risco de desabamento ou reforma autorizada.
Art. 5º Verificada a existência de meliponíneo em risco, o órgão ambiental municipal competente deve encaminhar o resgate para pessoas com experiência em manejo de abelhas silvestres nativas, com registro em dia no
Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA ou outro que venha a substituí-lo.
§ 1º O encaminhamento do ninho resgatado será, em primeira hipótese,
para um meliponário registrado e autorizado pelo órgão competente dentro
da área do município; não sendo possível atender à hipótese primeira, o ninho deverá ser mantido dentro da propriedade onde foi resgatado, protegido
do sol e chuva, preferencialmente na mesma posição em que estava desde
que, esteja íntegro.
§ 2º A pessoa física ou jurídica mantenedora do melíponario é fiel depositária dos ninhos, colmeias e colônias resgatados, podendo, caso seja impossível ou desindicada a reinserção, encontrar a melhor alternativa para a
obtenção da manutenção da sanidade e multiplicação dos insetos;
§ 3º A fim de permitir a consecução da melhor alternativa locacional para
cada ninho, colmeia ou colônia resgatada, e garantir a viabilidade em melhores condições, é admitida a realocação dos produtos oriundos das situações
previstas nesta Lei, inclusive, se o caso, para fora do Município de Vinhedo;
§ 4º No caso de encerramento da atividade de meliponicultura, todas as
colônias obtidas das situações previstas nesta Lei deverão ser doadas a outro meliponário cadastrado no IBAMA, dentro do Município de Vinhedo.
Paragrafo único. Em caso de não haver criador no município que se disponha a resgatar ou receber os enxames resgatados, será encaminhada a
situação para a instituição de pesquisa, organização não governamental, ensino ou extensão rural mais próxima.
Art. 6º É vetado qualquer comércio dos ninhos oriundos das situações
previstas nesta Lei.
Parágrafo único. As colônias formadas a partir de métodos de multiplicação artificial com material dos ninhos resgatados ficam liberadas desta restrição, desde que observadas as normas estadual e federal pertinentes ao
manejo, transporte e comércio de abelhas silvestres nativas.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias.
Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos vinte e dois dias do mês de maio
de dois mil e dezessete.
NIL RAMOS
Presidente
EDU GELMI				
1º Secretário				

CARLOS FLORENTINO
2º Secretário

Publicado e Registrado nesta Diretoria na data supra.
EURÍPEDES BALSANULFO ALVES
Diretor Geral

AUTÓGRAFO Nº 2.479
(Projeto de Lei nº 16, de 2017)
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Altera o art. 1º da Lei Municipal nº 3.450, de 20 de outubro de 2011, e dá
outras providências.
A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, APROVA:
Art. 1º O art.1.º da Lei n.º 3.450, de 20 de outubro de 2011, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1° Considerar-se-á como de pequeno valor para fins de pagamento
de créditos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários na forma do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal e dos arts. 78 e 87 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT, com as alterações e acréscimos das Emendas Constitucionais nº 30, de 13 de setembro de 2000, nº, 37, de 12 de junho de 2002,
e n.º 62, de 09 de dezembro de 2009, o montante cujo valor total corrigido
monetariamente até a data do efetivo pagamento, não ultrapasse o valor do
maior benefício do regime geral de previdência social.
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste
artigo, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório, sendo facultada
à parte exequente a renúncia do crédito do valor excedente, para que possa
optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma prevista no § 3.º
do art. 100 da Constituição Federal.
......................................” (NR)
Art. 2.º As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
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celebrará Termo de Cooperação com a pessoa jurídica que se sagrar apta.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá realizar Termo de Cooperação
com mais de uma pessoa jurídica, desde que tenha participado do Chamamento Público e esteja apta.
Art. 3° É vedada a participação de pessoas jurídicas que exerçam atividades nocivas à saúde, tais como produtos tabacológicos e alcoólicos, bem
como produtos que atentam contra a moral e bons costumes.
Art. 4° À pessoa jurídica que firmar o Termo de Cooperação, será permitido a veiculação de publicidade no espaço determinado pelo Poder Executivo
para esta finalidade.
§ 1° Fica expressamente vedada a publicidade de produtos tabacológicos,
alcoólicos, e outros produtos que atentam contra a moral e bons costumes.
§ 2° A divulgação e a publicidade serão realizadas de acordo com as diretrizes a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Governo.
§ 3° A divulgação e a publicidade deverá relacionar-se com o nome Prefeitura Municipal de Vinhedo e imagem do espaço Público adotado.
§ 4° A pessoa jurídica poderá adotar até cinco bicicletários.
§ 5° A adoção do bicicletário será de no máximo 3 (três) anos, podendo ser
prorrogada uma única vez por igual período.
§ 6° Será permitida mais de uma prorrogação, quando exaurido o prazo e
não houver pessoa jurídica interessada em participar.
Art. 5° O padrão do bicicletário será definido no Chamamento Público estabelecido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos vinte e dois dias do mês de maio
de dois mil e dezessete.

Art. 6° O Executivo Municipal poderá rescindir a adoção quando verificar
a prática infração.

NIL RAMOS
Presidente

§ 1° A rescisão será precedida de notificação que descreverá a irregularidade e abrirá o prazo de 15 dias para que seja sanada a infração.

EDU GELMI				
1º Secretário				

CARLOS FLORENTINO
2º Secretário

Publicado e Registrado nesta Diretoria na data supra.
EURÍPEDES BALSANULFO ALVES
Diretor Geral

AUTÓGRAFO Nº 2.483
(Projeto de Lei nº 19, de 2017)
Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Projeto “Adote Um Bicicletário”, por meio de Chamamento Público e a realização de Termo de
Cooperação entre o Município de Vinhedo e a Pessoa Jurídica, e dá outras
providências.
A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, APROVA:
Art. 1° Fica instituído no Município de Vinhedo, o Projeto “Adote Um Bicicletário”, visando a construção, remodelação e conservação de bicicletários
públicos, às expensas de pessoa jurídica, conforme critério a ser estabelecido pelo Município.
Art. 2° O Poder Executivo, após a realização do Chamamento Público,

§ 2° Não sendo sanada a infração, o Termo de Colaboração será rescindido.
Art. 7° A participação da pessoa jurídica no programa “Adote um Bicicletário” não poderá, em qualquer hipótese, gerar ônus e custo para o Poder
Público.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.
		
Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos dezenove dias do mês de junho
de dois mil e dezessete.
NIL RAMOS
Presidente
EDU GELMI				
1º Secretário				

CARLOS FLORENTINO
2º Secretário

Publicado e Registrado nesta Diretoria na data supra.
EURÍPEDES BALSANULFO ALVES
Diretor Geral
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AUTÓGRAFO Nº 2.484
(Projeto de Lei nº 17, de 2017)
Dispõe sobre a reestruturação do Fundo Social De Solidariedade Do Município De Vinhedo, e dá outras providências.
A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, APROVA:
Art. 1º Fica estabelecida reestruturação do Fundo Social de Solidariedade, vinculado à Secretaria Municipal de Governo.
Art. 2° São objetivos do Fundo Social de Solidariedade, entre outros:
I – Mobilizar a comunidade para atender às necessidades e problemas
sociais locais;
II – Desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos
segmentos mais carentes da população do município;
III – Exercitar a solidariedade educativa;
IV – Criar programas e ações visando o resgate da dignidade da pessoa
humana, à capacitação profissional e à geração de emprego e renda;
V – Articular ações e a ampliação das parcerias com a iniciativa privada,
órgãos do Governo e com a sociedade civil para a redução das desigualdades sociais;
IV – Implementar ações de interesse público apoiadas por empresas com
responsabilidade social.
Parágrafo único. O Fundo Social de Solidariedade tem como objetivo e
missão precípua o desenvolvimento de ações de mobilização e articulação
da comunidade para atender as necessidades e problemas sociais locais.
Art. 3º O Fundo Social de Solidariedade será gerido por seu respectivo
Conselho Deliberativo, que terá por atribuições:
I - Organizar os serviços administrativos e assistenciais;
II – Apurar as principais necessidades e vulnerabilidades na sociedade
local;
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X – Propor, assessorar tecnicamente e administrar convênios que a Prefeitura venha a firmar com entidades de prestação de serviços sociais, privadas e estatais, que visem diminuir os problemas sociais no Município;
XI – Elaborar o Regimento Interno.
Art. 4° O Fundo Social de Solidariedade será dirigido por um Conselho
Deliberativo, sob a presidência da primeira dama do município ou pessoa
indicada pelo Prefeito Municipal, independentemente de fazer parte do Conselho Deliberativo.
Art. 5º O Conselho Deliberativo será composto de 12 (doze) membros:
a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e lazer;
c) 1 (um) representante da Secretaria de Municipal Cultura e Turismo;
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos;
e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, que
seja representante no Conselho Municipal de Assistência Social;
g) 2 (dois) representantes de entidades da rede socioassistencial;
h) 2 (dois) representantes de entidades integrantes da rede solidária;
i) 2 (dois) representantes de clubes de serviços do Município.
§ 1° Os representantes do Poder Público Municipal serão de livre escolha
e nomeação pelo Prefeito Municipal.
§ 2° Os representantes da sociedade civil, indicados nas alíneas “g”, “h” e
“i” serão escolhidos em reunião plenária, direta e livremente, por integrantes
da comunidade interessados em participar da votação, sendo considerado
eleito como titular aquele que obtiver maior número de votos e assim sucessivamente, no caso de suplentes, obedecida a proporcionalidade estabelecida
no referido inciso.

IV – Buscar formas de levantar recursos materiais e humanos com o fim
de minimizar as necessidades;

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 2 (dois)
anos, podendo ser reconduzidos por igual período, desde que aprovado em
Assembleia do Conselho Deliberativo, cumprindo-lhes exercer suas atribuições até a designação dos novos membros.

V – Valorizar, estimular e apoiar iniciativas que visem à solução de problemas sociais;

Parágrafo único. O Prefeito poderá substituir, temporária ou definitivamente, os membros do Poder Público impedidos de exercer as suas funções.

VI – Buscar a participação e o apoio da rede socioassistencial da política
de assistência social, de outras políticas públicas, da rede solidária, e de
outros parceiros que possam dar suporte às ações a serem promovidas pelo
Fundo;

Art. 7º O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será exercido
gratuitamente e suas funções consideradas como prestação de serviços relevantes ao município.

III – Definir e encaminhar soluções possíveis para as questões sociais;

VII – Promover parceiras para atuação integrada com a rede socioassistencial da política de assistência social, de outras políticas públicas, da rede
solidária e de outros parceiros;
VIII – Elaborar plano de ação anual com objetivos e programação orçamentária, no que couber;
IX – Analisar as contas do Fundo Social de Solidariedade e emitir os respectivos pareceres;

Parágrafo único. Extingue-se o mandato dos membros do Conselho Deliberativo ao término de cada legislatura.
Art. 8º Compete à Presidência do Conselho Deliberativo a adoção de todas as medidas administrativas, financeiras e orçamentárias para a gestão
do Fundo Social de Solidariedade.
§ 1° Fica instituído o Fundo de natureza financeira que terá por objetivo
criar condições financeiras e de administração de recursos destinados ao
desenvolvimento das ações aqui estabelecidas.
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§ 2° O Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade é o
órgão gerenciador do Fundo de natureza financeira de que trata esta Lei,
tendo como funções precípuas deliberar sobre a aplicação da sua receita
e acompanhar a subsequente utilização das verbas.
§ 3° O Fundo de natureza financeira ficará vinculado administrativa e
operacionalmente à Secretaria Municipal do Governo, cuja movimentação deverá ser feita através de conta própria, aberta em Banco oficial.
§ 4° Compete à Secretaria Municipal da Fazenda, no âmbito de suas
atribuições legais, executar as deliberações do Conselho Deliberativo do
Fundo Social de Solidariedade, após aprovadas pela Secretaria de Governo, quanto às aplicações do Fundo de natureza financeira, devendo
encaminhar-lhe mensalmente o demonstrativo de sua receita e despesa.
§ 5° O Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade emitirá relatório da gestão financeira conforme dispuser a legislação pertinente.
§ 6° É vedada a utilização de recursos do Fundo de natureza financeira para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, serviço
da dívida do Município ou quaisquer outras despesas correntes não vinculadas diretamente aos investimentos, ações ou programas desenvolvidos através do Fundo.
Art. 9º Constituirão receitas do Fundo de natureza financeira:
I – Contribuições, donativos e legados de pessoas físicas ou jurídicas
de direito privado;
II – auxílio e subvenções;
III – receitas oriundas de eventual atividade de venda de bens produzidos
e ou recebidos em doação;
IV – recursos provenientes das transferências intergovernamentais, advindas de convênio ou repasses de outras esferas do governo;
V – quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas;
VI – receitas auferidas pela aplicação dos recursos financeiros;
VII – recursos do Orçamento Municipal, destinadas nas Leis próprias.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a criar unidade orçamentária específica para movimentação do Fundo de natureza financeira, a ser
gerenciada na forma do Art 8º, § 2º desta Lei, promovendo as alterações
necessárias junto às Leis Municipais nº 3.568, de 4 de julho de 2013 - Plano
Plurianual (PPA), nº 3. 725, de 11 de julho de 2016 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e nº 3.737, de 20 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária
Anual (LOA).
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n° 1.169, de 24 de junho de 1983.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos dezenove dias do mês de junho
de dois mil e dezessete.
NIL RAMOS
Presidente
EDU GELMI				
1º Secretário				

CARLOS FLORENTINO
2º Secretário
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Publicado e Registrado nesta Diretoria na data supra.
EURÍPEDES BALSANULFO ALVES
Diretor Geral

20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA
RESENHA DO EXPEDIENTE – 19 DE JUNHO DE 2017
EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução Nº 4/2017 - 13/06/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ, apoiado pelos demais Vereadores
Assunto: Constituição de Comissão de Assuntos Relevantes para analisar
todas as questões relacionadas ao transporte público de passageiros e a
execução do contrato firmado com a empresa concessionária deste serviço
no município de Vinhedo.

REQUERIMENTOS
Requerimento Nº 76/2017 - 13/06/2017 - Autoria: RODRIGO PAIXÃO
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento Interno, bem como, com base na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, que através da Secretaria competente nos prestem às seguintes informações: 1. Qual a previsão de quantidade de aulas máximas atribuídas aos professores de Educação Básica II da Prefeitura Municipal de
Vinhedo para 2018? 2. Se houver diminuição de carga horária máxima, a
qual hoje é de 51 aulas semanais; quais são os fatores e justificativas para
que isso ocorra? Favor anexar documentos e levantamentos se existirem;
3. Existe algum documento jurídico de procedência do Ministério Público
que exija a contratação de novos professores da Educação Básica II do
último concurso? Caso exista, por favor anexar cópias desse documento;
4. Por que há possibilidade da diminuição de somente 30 horas aulas semanais para os professores da Educação Básica II em 2018, levando em
consideração que hoje os professores da Educação Básica I têm 37 aulas
semanais, ou seja, fecham ao menos um período? 5. É de conhecimento
da Secretaria da Educação que professores não podem ter “janelas” entre
as aulas e que se houver mudança para apenas 20 horas de regência
semanais isso será impossível de não acontecer? 6. A contratação de
novos professores da Educação Básica II causa mais encargos que a
distribuição dessas aulas para os que já existem? Favor demonstrar os
cálculos realizados para curto, médio e longo prazo; 7.
O Decreto
da mudança do Regime CLT para estatutário será discutido com o funcionalismo público? Como será a transição?
Requerimento Nº 77/2017 - 13/06/2017 - Autoria: MÁRCIO MELLE,
PAULINHO PALMEIRA, FLAVIA BITAR
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento Interno, bem como, com base na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar o Senhor Prefeito, que através da Secretaria competente envie as seguintes informações
sobre obras a serem realizadas no Córrego Sterzeck no Jardim Milanez/
Jardim Três Irmãos: 1. Existem estudos para elaboração de projetos para
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canalização ou obras correlatas, a fim de conter a erosão do Córrego? 2.
Caso Sim, o projeto respeita todas as normas ambientais e está adequado
ao que se pretende? Se sim, enviar cópia; 3. Existe estimativa para inicio
da referida obra e qual o prazo para execução? 4. Qual o valor estimado
para custeio desta obra?
Requerimento Nº 78/2017 - 13/06/2017 - Autoria: EDSON “PC”
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento Interno, bem como, com base na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, que através da Secretaria Competente nos preste as seguintes
informações referentes à empresa Maestro Sistemas Públicos LTDA EPP.,
que seguem abaixo: 1 – Cópia de todos os contratos capa a capa feitos
pela Prefeitura Municipal de Vinhedo com a referida empresa desde o início até o presente momento.
Requerimento Nº 79/2017 - 13/06/2017 - Autoria: EDSON “PC”
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento Interno, bem como, com base na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, que através da Secretaria Competente nos preste as seguintes
informações referentes às entidades assistenciais atendidas pelo Programa Selando Parcerias que seguem abaixo: Entidades: • Associação de
Responsabilidade Cristã e Assistencial (ARCA). • Associação Filantrópica de Esperança para Todos (AFETO). • Instituto Apoio Social de Vinhedo (ITACOLOMI). • Associação Comunitária Vinhedense de Educação e
Cultura (ACOVEC). • Lar Carlos Augusto Braga (LarCAB). • Centro de
Especialidade Integrado de Vinhedo (CEIVI). • Associação Reencontro –
Centro de Tratamento para dependentes de álcool e outras drogas. • Lar
Caridade de Vinhedo. • SOS Esperança e Vida. 1 – Cópia de todos os
contratos feitos pela Prefeitura Municipal de Vinhedo com as entidades
assistenciais mencionadas acima nos anos de 2015, 2016 e 2017; 2 –
Encaminhar em Planilha de Excel, listagem com os nomes e contratos de
todos os funcionários, estagiários e terceirizados das entidades já mencionadas nos anos 2015, 2016 e 2017.
Requerimento Nº 80/2017 - 13/06/2017 - Autoria: CARLOS FLORENTINO
Assunto: De acordo com os artigos 132 e 154, III, do Regimento Interno, REQUEIRO a retirada de tramitação o Projeto de Lei nº 27/2017, de
minha autoria.
Requerimento Nº 81/2017 - 13/06/2017 - Autoria: RODRIGO PAIXÃO
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento Interno, bem como, com base na Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art.
216 da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor
Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente nos prestem às
seguintes informações e enviem cópias dos documentos referentes aos
bens móveis e imóveis que pertencem ao município. Considerando que
a resposta do requerimento 42/2017 foi insatisfatória, pois oculta o nome
dos bens, reiteramos as questões, enfatizando a necessidade de se infor-
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mar quais são os bens, em planilha aberta do excel. 1 - Relação de todos
os bens móveis de propriedade do município de Vinhedo, descrevendo:
a) data da compra; b) modalidade da licitação; c) número de patrimônio; d)
localização atual; e) índice de depreciação quando for o caso. 2 - Relação
de todos os bens imóveis de propriedade do município de Vinhedo, descrevendo: a) data da incorporação; b) valor; c) nome do antigo proprietário
quando for o caso; d) número e cópia da matrícula.
Requerimento Nº 82/2017 - 13/06/2017 - Autoria: RODRIGO PAIXÃO
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento Interno, bem como, com base na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, que através da Secretaria competente nos prestem às seguintes informações e cópias dos documentos referentes ao Fundo Social de
Solidariedade: 1 – Cópia dos balancetes de recursos recebidos (financeiros ou estimados), mensalmente, do ano de 2009, até a presente data;
2 – Comprovante dos recebimentos de doações efetuadas por empresas,
campanhas, entidades, pessoas físicas, mensalmente, do ano de 2013,
até a presente data.
Requerimento Nº 83/2017 - 13/06/2017 - Autoria: RODRIGO PAIXÃO
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento Interno, bem como, com base na Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art.
216 da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor
Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente nos prestem às
seguintes informações referentes ao aluguel de imóveis: 1 – Enviar planilha atualizada contendo os imóveis alugados e seus respectivos valores;
2 – Enviar cópia dos contratos; 3 – Em relação ao imóvel alugado que
será destinado à Central de Reciclagem informar as razões de ter ficado
tanto tempo parado, sem uso; 4 - Em relação ao imóvel alugado que será
cedido para uso da Polícia Militar informar as razões de ter ficado tanto
tempo parado, sem uso; 5 – Ainda sobre o imóvel que será cedido para a
Polícia Militar informar a justificativa da Prefeitura fazer investimentos com
reforma, enviando documentos do processo administrativo.
Requerimento Nº 84/2017 - 13/06/2017 - Autoria: RODRIGO PAIXÃO
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento Interno, bem como, com base na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, que através da Secretaria competente nos prestem às seguintes informações e enviem cópias dos documentos referentes ao Plano
Municipal de Mobilidade Urbana: 1 – Qual empresa foi contratada para a
elaboração? Qual o custo previsto? O que já foi pago? 2 – O que já foi feito
até o presente momento?
Requerimento Nº 85/2017 - 13/06/2017 - Autoria: RODRIGO PAIXÃO
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento Interno, bem como, com base na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
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da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, que através da Secretaria competente nos prestem às seguintes informações e enviem cópias dos documentos referentes aos gastos
com publicidade: 1 – Relação completa e detalhada de todos os gastos
com publicidade (incluir aqueles vinculados ao contrato de publicidade e
aos gastos com atos oficiais) de 2013 até apresente data; 2 – Enviar a
programação e a respectiva justificativa para os anos de 2017 e 2018 para
gastos com publicidade e propaganda.
Requerimento Nº 86/2017 - 13/06/2017 - Autoria: RODRIGO PAIXÃO
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, VI e 157 do Regimento Interno, bem como, com base na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso à Informação) e no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
da Constituição Federal, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito
Municipal, que através da Secretaria competente nos prestem às seguintes informações em relação à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Rosa e ao Pronto Atendimento da Capela, solicitamos também o envio
de cópias dos documentos: 1 – Qual é o custo mensal com cada uma dessas unidades? Enviar tabela discriminando cada um dos custos; 2 – Enviar
relação com todos os funcionários (incluindo médicos) com as respectivas
escalas e salários; 3 – Por que o governo municipal ainda não ingressou
com pedido no Ministério da Saúde para converter o Pronto Atendimento
da Capela em uma UPA (podendo receber recursos)?

MOÇÕES
Moção Nº 158/2017 - 13/06/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA, subscrito por Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao 2º Arraiá do Ceprovi, realizado no dia 10 de junho, oferecendo comidas típicas, atrações musicais,
gincanas e outras atividades. E que, do deliberado desta Casa de Leis, seja
dada ciência ao CEPROVI, em nome da Sra. Vera Segatto (Coordenadora
Geral), Sra. Aparecida Maria Gallo Ferreira (Coordenadora Pedagógica), extensivo a todos os professores e profissionais, endereço: Avenida Independência, nº5407, Jardim Alba, Vinhedo.
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- Vinhedo.
Moção Nº 161/2017 - 13/06/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA, subscrito por Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a 47ª Festa de Santo Antônio,
realizada nos dias 03, 10 e 17 de junho na Comunidade Santo Antônio, Bairro
Caixa D’água. E que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência ao
Padre Emerson de Almeida Amaral, extensivo a todas as pessoas que trabalharam durante o evento, endereço: Rua São Francisco de Assis, nº110, Vila
João XXIII - Vinhedo.
Moção Nº 162/2017 - 13/06/2017 - Autoria: PAULINHO PALMEIRA,
subscrito por Vereadores
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao
ROTARY CLUB de VINHEDO pelo aniversário de 26 anos na cidade, comemorado dia 12 de junho de 2017. Que do deliberado desta Casa seja dada
ciência ao seu presidente senhor Leônidas Figueiredo e demais Rotarianos,
no endereço: Rua Avenida Ana Lombardi Gasparini, nº 15 – Sala 02 – Centro,
Vinhedo - SP.
Moção Nº 163/2017 - 13/06/2017 - Autoria: MARCOS FERRAZ, subscrito por Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo,
apresenta nos termos regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS ao Colégio
Sant’Anna de Vinhedo, pela realização da tradicional Festa Junina. E que,
do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência a diretora do Colégio
Sant’Anna de Vinhedo, Sra. Sônia Maria Antonov Teixeira.
Moção Nº 164/2017 – DE URGÊNCIA 19/06/2017 - Autoria: MÁRCIO
MELLE
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo,
apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE PESAR à família
do senhor ALCIDES FANTON falecido no dia 18 de junho de 2017 na cidade
de Vinhedo. O senhor ALCIDES era casado com senhora Lurdes Fanton e
deixa os filhos Elaine e Edson. Que do deliberado desta Casa seja dada a
ciência à família enlutada, residente à Rua José Matheus Sobrinho, 484–
Centro de Vinhedo - SP.

Moção Nº 159/2017 - 13/06/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA, subscrito por Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a Festa Junina da EM Prof.
Antônia Canto e Silva Cordeiro, realizada no dia 10 de junho nas dependências da escola. E que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência a
Cláudia Gonçalves de Souza Carpanzano (diretora), Nádia Okamoto Albrecht
(vice-diretora), Sílvia Fátima Fontolan Vilhena (coordenadora pedagógica),
extensivo a todos os professores e profissionais, endereço: Rua dos Pica-Paus, número 100, Jardim Brasil.

Moção Nº 165/2017 – DE URGÊNCIA 19/06/2017 - Autoria: MÁRCIO
MELLE
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo,
apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE PESAR à família
da senhora ANA SAFRONOV PANARONI falecida no dia 14 de junho de 2017
com 66 anos. A senhora ANA era casada com senhor Reinaldo Panaroni e
deixa os filhos Reinaldo, Juliana e Luciana. Que do deliberado desta Casa
seja dada a ciência à família enlutada, residente à Rua Alagoas, 192 – Nova
Vinhedo- Vinhedo - SP.

Moção Nº 160/2017 - 13/06/2017 - Autoria: SANDRO REBECCA, subscrito por Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a Festa Junina do Colégio de
Vinhedo, realizada no dia 10 de junho, oferecendo comidas típicas, atrações
musicais, apresentação das Cheerleards do Colégio de Vinhedo e outras
atividades. E que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência ao
senhor Professor Norberto Comune, extensivo a todos os professores e profissionais, endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº29 Barra Funda

EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS
Comunicamos aos Senhores Vereadores que as demais correspondências Recebidas de Diversos para esta sessão encontram-se a disposição na
Secretaria da Casa.
Vinhedo, 14 de junho de 2017.
EURÍPEDES BALSANULFO ALVES
Diretor Geral
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VINHEDO

Confira as vagas de emprego:

•
•
•
•
•

- Açougueiro
- Chapeiro
- Chefe de Cozinha
- Confeiteira
- Cozinheira

• - Cuidador de Idosos
• - Mecânico de Autos
• - Técnico de
Enfermagem
• - Técnico Refrigeração

Os interessados devem procurar o PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, localizado à Rua Monteiro de
Barros, nº 101, no Centro - com documento de identidade, carteira profissional e cartão do PIS.
O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3886-1077.

VAGAS

