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Leis

Administração Direta

L E I Nº 6.152/2017
Estabelece a estrutura administrativa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ, 
os cargos de provimento em comissão, as funções gratifi cadas, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º  Fica estabelecida a estrutura administrativa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí 
– IPMJ, o qual tem como fi nalidade gerenciar o sistema de previdência dos servidores públicos da 
Prefeitura, Câmara, Autarquias e Fundações Públicas de Jacareí.
Art. 2º  Compete ao Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ:
I - controlar e supervisionar os campos previdenciário, administrativo, técnico atuarial e econômico 
fi nanceiro;
II - gerenciar a execução e os prazos referentes aos planos, programas, projetos e atividades a cargo 
do IPMJ;
III - estabelecer e fazer cumprir metas;
IV - avaliar desempenho, efi ciência e atendimento aos princípios e preceitos constitucionais, legais, 
regulamentares, estatutários e regimentais aplicáveis;
V - determinar parâmetros para contratação, gestão e dispensa de pessoal, sob o regime estatutário, 
preservando os padrões técnicos de planos, programas, projetos, atividades e serviços;
VI - formalizar obrigações dispostas nas leis atuais em vigor.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA BÁSICA
Art. 3º  O IPMJ, entidade autárquica do Município, para execução dos serviços de sua responsabilidade 
apresenta a seguinte estrutura administrativa:
I – Gabinete da Presidência:
a) Presidência;
b) Assessoria da Presidência;
II - Órgãos Colegiados de Assessoramento;
a) Conselho Deliberativo;
b) Conselho Fiscal.
III - Diretoria Financeira;
a) Gerência Financeira e Contábil;
b) Gerência de Investimentos
IV – Diretoria Administrativa e de Benefícios:
a) Gerência Administrativa;
b) Gerência de Benefícios.
Art. 4º  Fica aprovado o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do IPMJ, na forma do Anexo I.
Art. 5º  Compete à Presidência  criar, por meio de ato administrativo,  grupos de trabalhos, comissões 
ou colegiados semelhantes, com atribuições de executar determinados projetos e atividades.
Parágrafo único. A Presidência, ao criar grupo de trabalho, comissão ou colegiado, poderá delegar a 
competência para elaboração de regimento interno, defi nindo as atribuições de seus componentes, as 
rotinas e as normas de trabalho.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS E DA ESTRUTURA INTERNA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Da Presidência
Art. 6º  À Presidência compete:
I - representar e administrar o IPMJ;
II - deliberar, conjuntamente com a Diretoria Financeira, as aplicações e investimentos a serem 
efetuados, atendendo a Política de Investimentos do Instituto;
III - celebrar, em nome do IPMJ, o contrato de gestão, suas alterações e as contratações em todas as 
suas modalidades, inclusive de prestação de serviços por terceiros;
IV - praticar, conjuntamente com a Diretoria Administrativa e de Benefícios, os atos relativos à concessão 
dos benefícios previdenciários;
V - elaborar, em conjunto com a Diretoria Financeira, a proposta orçamentária anual do IPMJ e suas 
alterações;
VI - gerenciar o quadro de pessoal de acordo com o orçamento aprovado;
VII - propor o preenchimento das vagas do quadro de pessoal, mediante concurso público;
VIII - expedir instruções e ordens de serviços;
IX - organizar os serviços de prestação previdenciária do IPMJ;
X – assinar e assumir, em conjunto com a Diretoria Financeira, os documentos, cheques e valores do 
IPMJ, movimentar os fundos existentes e responder juridicamente pelos atos e fatos de interesse do 
IPMJ;
XI – encaminhar as contas anuais da Instituição para o Conselho Deliberativo e para o Tribunal de 
Contas do Estado, em conjunto com os Pareceres do Conselho Fiscal;
XII - submeter ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os assuntos a eles pertinentes e facilitar 
o acesso de seus membros para o desempenho de suas atribuições;
XIII - cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
XIV - expedir portarias para provimento e vacância dos cargos em comissão, efetivo e a designação 
para as funções gratifi cadas;
XV - presidir o Conselho Deliberativo do IPMJ, dirigir suas reuniões, podendo extraordinariamente 
delegar esta função a outro membro da Diretoria ou do Conselho Deliberativo; 
XVI- executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
Parágrafo único.  A Presidência será exercida pelo ocupante do cargo de provimento em comissão de 
Presidente, de livre nomeação e exoneração, nomeado por ato do Prefeito Municipal.
Subseção I
Da Assessoria da Presidência
Art. 7º  À Assessoria da Presidência compete:
I - coordenar as atividades relacionadas à comunicação externa e interna da Autarquia;
II - coordenar e gerir as atividades de atendimento ao público;
III - coordenar o protocolo, o fl uxo processual e documental do Instituto;
IV - coordenar as atividades relativas à tecnologia da informação;
V - assessorar ao Presidente no planejamento de ações, na organização dos meios e na coordenação 
das atividades das suas unidades;
VI - assistir ao titular da área em assuntos de natureza administrativa e operacional;
VII - analisar o funcionamento das atividades da Presidência, propondo providências visando ao seu 
contínuo aprimoramento;
VIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.

Seção II
Dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
Art. 8º As competências e composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal são estabelecidas na Lei 
de criação do IPMJ.
Seção III
Da Diretoria Financeira
Art. 9º  À Diretoria Financeira compete:
I - coordenar as ações de gestão orçamentária, de planejamento fi nanceiro, os recebimentos, os 
pagamentos, e assuntos relativos à área contábil;
II - assinar, em conjunto com a Presidência, os documentos fi nanceiros e contábeis do IPMJ;
III - assinar e assumir os documentos, cheques, e valores do IPMJ, movimentar os fundos existentes e 
responder juridicamente pelos atos e fatos de interesse do IPMJ; 
IV - supervisionar e coordenar a Gerência Financeira e Contábil; e a Gerência de Investimentos; 
V - atender os integrantes dos demais órgãos colegiados da estrutura administrativa do IPMJ;
VI - deliberar, conjuntamente com a Presidência, sobre as aplicações e investimentos efetuados, 
atendendo a Política de Investimentos do Instituto;
VII - elaborar, em conjunto com a Presidência, a proposta orçamentária anual do IPMJ e suas alterações;
VIII - presidir o Conselho Fiscal e o CAIF (Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros);
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 10.  À Gerência Financeira e Contábil compete:
I – gerenciar a contabilização das receitas, despesas, fundos e provisões do IPMJ, expedir os balancetes 
mensais, o balanço anual e as demais demonstrações contábeis;
II – acompanhar o processo de elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes, da Proposta e da 
Execução Orçamentárias do IPMJ;
III - gerenciar a execução orçamentária do IPMJ;
IV - emitir relatórios específi cos atendendo as demandas legais existentes;
V – coordenar, controlar e orientar a execução do controle contábil e do empenho das despesas prévias;
VI – acompanhar a escrituração dos lançamentos relativos às operações contábeis em livros ou fi chas 
próprias, demonstrando as receitas e as despesas;
VII - controlar os depósitos e retiradas bancárias, conferindo os extratos de contas correntes e propor 
as providências necessárias;
VIII - coordenar o processo de anulação do empenho quando necessário, comunicando o setor 
interessado;
IX - coordenar a liquidação, a despesa e a conferência de todos os elementos do processo;
X - disponibilizar recursos para o pagamento da folha mensal de benefícios e da folha de pagamento 
dos salários dos funcionários do IPMJ e demais despesas;
XI - monitorar as receitas de contribuição previdenciária e outros repasses;
XII - compor o CAIF (Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros) e o Conselho Fiscal;
XIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 11.  À Gerência de Investimentos compete:
I - gerenciar o desempenho dos investimentos do IPMJ 
II – supervisionar as operacionalizações sugeridas pelo CAIF (Comitê de Acompanhamento de 
Investimentos Financeiros) e deliberados pela Presidência e Diretoria Financeira
III - acompanhar o processo de elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes, da Proposta e da 
Execução Orçamentárias do IPMJ;
IV - emitir relatórios específi cos atendendo as demandas legais existentes;
V - gerenciar o processo de credenciamento de gestores, administradores, distribuidores e fundos de 
investimentos; 
VI - compor o CAIF (Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros) e o Conselho Fiscal;
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Seção IV
Da Diretoria Administrativa e de Benefícios
Art. 12.  À Diretoria Administrativa e de Benefícios compete:
I - contratar Atuário para revisão atuarial do Sistema Previdenciário Municipal;
II - administrar, supervisionar e coordenar as Gerências Administrativa e de Benefício;
III - supervisionar os servidores e estabelecer sua rotina, escala e demais assuntos a eles pertinentes;
IV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 13.  À Gerência Administrativa compete:
I - prover os serviços e materiais que dão suporte às ações do Instituto e gerenciar as despesas de 
manutenção;
II - prover o Instituto e suas Diretorias de serviços de suporte administrativo;
III - subsidiar os processos de aquisição de materiais e serviços para o Instituto, realizando os processos 
licitatórios e compras diretas;
IV - coordenar e executar os serviços de suporte ao Instituto;
V - controlar os bens patrimoniais do Instituto e aqueles cedidos para uso por outras instituições;
VI - gerenciar os servidores contemplando todas as suas esferas e as atividades de rotina de 
departamento;
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 14.  À Gerência de Benefícios compete:
I – gerenciar o cadastro dos servidores segurados inativos e de seus dependentes, vinculados ao 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí;
II - responder pela exatidão das carências e demais condições exigidas para a concessão de benefícios 
aos segurados;
III - atender e orientar os segurados quanto aos seus direitos e deveres para com o IPMJ;
IV - controlar, manter e proceder ao levantamento estatístico de benefícios concedidos;
V - dar parecer nos requerimentos de benefícios para apreciação do Conselho Deliberativo;
VI - gerenciar as atividades de rotina de análises de benefícios;
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS TITULARES DOS CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO
Art. 15.  Ao Presidente compete praticar todos os atos de direção das competências da Presidência 
previstas no art. 5º desta Lei.
Art. 16.  Ao Assessor da Presidência compete:
I - assistir diretamente o Presidente;
II - assessorar assuntos de natureza técnica e específi ca apresentando análise e avaliação estratégica 
a respeito das decisões administrativas a serem tomadas pelo Presidente;
III - promover estudos e emitir pareceres sobre as matérias de competência da presidência;
IV - coordenar a busca de informações e de subsídios à presidência para elaboração de respostas às 
solicitações emanadas das autoridades;
V - estudar processos e assuntos que lhe sejam submetidos pelo titular da área, elaborando pareceres 
que se tornarem necessários;
VI - despachar com o titular e participar de reuniões quando convocado;
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 17.  Ao Diretor Financeiro compete:
I - pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de serviços dentro da sua área de atuação;
II - prestar assistência técnica, específi ca, especializada em sua área de atuação;
III - supervisionar as atividades fi nanceiras do IPMJ;
IV - analisar o resultado operacional e elaborar relatórios demonstrando a aplicação dos recursos e 
desempenho;
V - responder pelo desenvolvimento e organização dos processos econômico-fi nanceiros do Instituto;
VI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 18.  Ao Gerente Financeiro e Contábil compete:
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Prefeitura Municipal de Jacareí
Praça dos Três Poderes, 73 - Centro - Jacareí (SP) - CEP 12327-170 - Tel: (12) 3955-9000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de serviços dentro da área fi nanceiro contábil;
II - prestar assistência técnica, específi ca, especializada em sua área de atuação;
III - realizar as atividades fi nanceiras e contábeis do IPMJ;
IV - gerenciar os balanços e balancetes, analisando os débitos e créditos da autarquia;
V - visar mapas, resumos e outros documentos elaborados para serem apresentados ou fornecidos 
pela área contábil;
VI - acompanhar a execução orçamentária do Instituto;
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 19.  Ao Gerente de Investimentos compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar e executar a programação dos serviços afetos à área de Fundos 
e Investimentos;
II - pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de projetos dentro da sua área de atuação;
III - gerenciar as contas e recursos dos Fundos e aplicações fi nanceiras referentes ao IPMJ;
IV - emitir pareceres, relatórios e outros documentos sobre assuntos de sua área de competência;
V - desenvolver outras atividades afetas que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 20.  Ao Diretor Administrativo e de Benefícios compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar, administrar e fazer executar as atividades da Diretoria 
Administrativa e de Benefícios;
II - preservar os interesses da organização contra ilegalidades, erros ou outras irregularidades;
III - gerenciar os assuntos referentes ao desenvolvimento e qualifi cação dos servidores da autarquia;
IV - programar as despesas de manutenção e os investimentos do Instituto;
V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 21.  Ao Gerente Administrativo compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar e executar a programação dos serviços da área administrativa e 
dos demais afetos à sua área dentro dos prazos previstos;
II - pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de projetos dentro da sua área de atuação;
III - controlar o fl uxo processual e documental e protocolar da Secretaria;
IV - gerenciar e controlar as atividades do almoxarifado e de bens patrimoniais do Instituto, estabelecer 
a política de aquisição de bens e serviços, armazenamento, distribuição, controle e padronização de 
materiais, equipamentos e veículos;
V - subsidiar os processos de aquisição de materiais e serviços para a Secretaria;
VI - controlar os bens patrimoniais da Secretaria e aqueles cedidos para uso por outras instituições, 
inclusive no que tange a sua conservação e manutenção;
VII - coordenar a administração de pessoal, contemplando todas as suas esferas;
VIII - prestar suporte às demais estruturas do Instituto;
IX - executar outras atividades correlatas ou que venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 22.  Ao Gerente de Benefícios compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar, administrar e fazer executar as atividades da Diretoria;
II - preservar os interesses da organização contra ilegalidades, erros ou outras irregularidades;
III - supervisionar a concessão de benefícios de acordo com pareceres, laudos e requerimentos 
apresentados;
IV - gerenciar as atividades de rotina exercidas pelos servidores;
V - executar outras atividades correlatas ou que venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23.  As despesas decorrentes desta Lei correrão pelas dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 24.  Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n.º 5.501, de 07 de julho de 
2010.
Art. 25.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 21 DE SETEMBRO DE 2017.
IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA.

ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Denominação dos cargos Referência Quantidade Vencimento Pré-requisitos

Presidente CC0 1 R$ 11.400,46 Ensino Superior Completo

Assessor da Presidência CCIII 2 R$ 3.945,39 Ensino Superior Completo

Diretor Financeiro CCII 1 R$ 6.036,47 Ensino Superior Completo

Gerente Financeiro e 
Contábil CCIII 1 R$ 3.945,39 Ensino Superior Completo

Gerente de 
Investimentos CCIII 1 R$ 3.945,39 Ensino Superior Completo

Diretor Administrativo e 
de Benefícios CCII 1 R$ 6.036,47 Ensino Superior Completo

Gerente Administrativo CCIV 1 R$ 2.994,90 Ensino Médio Completo

Gerente de Benefícios CCIII 1 R$ 3.945,39 Ensino Superior Completo

ANEXO II
FUNÇÕES GRATIFICADAS

Denominação Referência Quantidade Gratifi cação

Auxiliar da Presidência FG2 01 R$ 593,00

Auxiliar da Diretoria FG2 02 R$ 593,00
 
FG2 – Atribuições:
Coordenar procedimentos que possam contribuir com a melhoria das rotinas de trabalho da unidade, 
propondo ações inovadoras. Buscar, continuamente, o aprimoramento das rotinas de trabalho; auxiliar o 
gestor na elaboração, manutenção e cumprimento das metodologias de trabalho. Realizar conferência 
de documentos próprios da unidade, mantendo-os organizados e devidamente acondicionados na 
forma determinada. Supervisionar as atividades da unidade onde for designado.

L E I Nº 6.153/2017
Estabelece a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, os 
cargos de provimento em comissão, das funções de chefi a, as funções gratifi cadas, e dá outras 
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º  Todos os órgãos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE devem estabelecer diretrizes 
no sentido de:
I - conhecer os problemas e as demandas da população;
II - estudar e propor alternativas de solução dos problemas economicamente compatíveis com a 
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realidade local;
III - defi nir e operacionalizar objetivos de ação institucional;
IV - acompanhar a execução de programas, projetos e atividades que lhe são afetos;
V - avaliar periodicamente o resultado de suas ações;
VI - rever e atualizar objetivos, programas e projetos.
Art. 2º  A ação administrativa do SAAE será direcionada pelos seguintes princípios básicos:
I - o efetivo atendimento a população, que deve constituir-se em sua meta prioritária;
II - o aprimoramento permanente da prestação dos serviços públicos de sua competência;
III - o entrosamento com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e demais instituições afi ns para a 
obtenção de melhores resultados na prestação de serviços sob sua responsabilidade;
IV - o empenho no aperfeiçoamento da sua capacidade institucional, principalmente por meio de 
medidas, visando:
a) a simplifi cação, revisão e atualização de normas, da estrutura organizacional e de métodos e 
processos de trabalho;
b) a coordenação e integração de esforços das atividades e funções que lhe são próprias;
c) o envolvimento funcional dos servidores, integrando-os aos objetivos institucionais do SAAE;
d) o aumento de racionalidade das decisões sobre a alocação de recursos na execução de seus planos 
e programas de ação.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 3º  O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, entidade autárquica do Município, para 
execução dos serviços de sua responsabilidade apresenta a seguinte estrutura administrativa:
I - Gabinete da Presidência:
a) Presidência;
b) Diretoria Geral;
c) Assessoria Técnica;
d) Assessoria Comunitária;
e) Assessoria de Comunicação;
II - Órgão Colegiado de Assessoramento: Conselho de Administração;
III - Procuradoria Jurídica;
IV -  Órgãos de Atividades Meio:
a) Diretoria Administrativa:
1. Assessoria Técnica;
2. Gerência de Gestão de Pessoas;
3. Gerência de Licitações e Compras;
4. Gerência de Contratos e Convênios;
5. Gerência de Bens Móveis e Documentos;
6. Gerência de Tecnologia da Informação;
7. Gerência de Logística;
b) Diretoria Financeira:
1. Assessoria Técnica;
2. Gerência da Tesouraria;
3. Gerência de Controladoria;
4. Gerência da Contabilidade;
c) Diretoria Comercial:
1. Assessoria Técnica;
2. Gerência de Atendimento;
3. Gerência de Análise e Avaliação de Consumo;
4. Gerência Técnica de Perdas.
V - Órgãos de Atividades Finalísticas:
a) Diretoria Técnica de Planejamento e Obras:
1. Assessoria Técnica;
2. Gerência Técnica de Planejamento;
3. Gerência Técnica de Obras;
4. Gerência Técnica de Projetos;
5. Gerência Técnica de Captação de Recursos;
b) Diretoria Técnica de Tratamento de Água e Esgoto:
1. Assessoria Técnica;
2. Gerência Técnica de Tratamento de Água;
3. Gerência Técnica de Tratamento de Esgoto;
4. Gerência Técnica de Garantia da Qualidade de Água e Esgoto.
c) Diretoria Técnica de Operação e Manutenção:
1. Assessoria Técnica;
2. Gerência Técnica de Sistemas de Água;
3. Gerência Técnica de Sistemas de Esgoto;
4. Gerência Técnica de Controle Operacional;
5. Gerência Técnica de Manutenção de Instalações;
6. Gerência de Controle de Programação.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS E DA ESTRUTURA INTERNA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Do Gabinete da Presidência
Art. 4º  À Presidência do SAAE, representada pelo Presidente, compete à coordenação e supervisão 
dos trabalhos desenvolvidos na Autarquia, inclusive: 
I - representar a Autarquia constituindo procurador quando necessário;
II - submeter os orçamentos à aprovação do Prefeito Municipal nos devidos prazos;
III - apresentar ao Município as demonstrações e demais elementos contábeis exigidos em Lei e 
relatórios das atividades desenvolvidas pelo SAAE;
IV - emitir e publicar atos de competência do SAAE;
V - planejar, dirigir, orientar e fi scalizar planos, programas e atividades de operação, manutenção e 
expansão dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 
VI - executar outras atividades correlatas.
Art. 5º  À Diretoria Geral compete:
I – cooperar com a Presidência no planejamento e organização do SAAE;
II - auxiliar a Presidência na tomada de decisões;
III – orientar o Conselho de Administração, quando necessário;
IV – dar suporte à Presidência, Diretorias e Gerências responsáveis na elaboração e gestão do 
orçamento anual e demais peças orçamentárias da Autarquia; 
V – prestar informações acerca das questões suscitadas pelo Tribunal de Contas do Estado;
VI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 6º  À Assessoria Técnica compete:
I – assessorar nos assuntos de natureza técnica, apresentando análise e avaliação estratégica a 
respeito das decisões político-administrativas a serem tomadas pelo Presidente;
II - promover estudos e emitir pareceres sobre as matérias determinadas pela Presidência;
III - coordenar a busca de informações, bem como de subsídios à Presidência para elaboração de 
respostas às solicitações emanadas das autoridades;  
IV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 7º  À Assessoria Comunitária compete:
I - acompanhar as solicitações das regiões e o cronograma de obras, juntamente com as Gerências e 
Diretorias competentes;
II - promover os mecanismos de participação junto à população; 
III - levantar informações de campo sobre a situação dos serviços públicos e necessidades das regiões;
IV - estabelecer o relacionamento com todas as áreas da Administração Direta e Indireta e entidades da 
sociedade civil, visando atender as demandas da população das regiões atendidas;  
V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 8º  À Assessoria de Comunicação compete:
I – programar e organizar os trabalhos de divulgação de fatos e notícias técnicas de interesse do SAAE;
II - elaborar para publicação e divulgação, nos meios de comunicação, material informativo sobre as 
atividades do SAAE;
III – acompanhar e avaliar o noticiário da imprensa, elaborando resenhas e análises do material 
divulgado;
IV - arquivar fotografi as e notícias técnicas de interesse do SAAE;
V – coordenar o recebimento e a preparação para a publicação de avisos, editais, comunicações e atos 
do SAAE;
VI – realizar a representação social do SAAE, quando devidamente autorizado pelo Presidente ou 
Diretor Geral;
VII – realizar a manutenção de registro de nome, endereço e telefone das autoridades municipais e de 
outras esferas de Governo;

VIII – mediar as relações do SAAE e o público em geral;
IX – receber sugestões e reclamações; 
X – produzir, acompanhar e atualizar o site da Autarquia;
XI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Seção II
Do Conselho de Administração
Art. 9º  O Conselho de Administração tem por objetivo deliberar sobre as diretrizes básicas e acompanhar 
a elaboração e execução das políticas de ação a ser propostas pela Autarquia ao Governo Municipal.
Parágrafo único.  As competências do Conselho de Administração são estabelecidas na Lei n.º 1.761, 
de 21 de setembro de 1976, que dispõe sobre a criação do SAAE.
Art. 10.  O Conselho de Administração compõe-se de 05 (cinco) membros:
I – o Presidente do SAAE, que será também o Presidente do Conselho;
II - o Secretário de Planejamento da Prefeitura;
III - o Secretário de Infraestrutura Municipal;
IV – 2 (dois) membros indicados pelo Presidente da Autarquia, com diploma universitário, reputação 
ilibada e experiência administrativa comprovada.
§ 1º  Os membros do Conselho referidos nos incisos de II a IV deste artigo são nomeados pelo Prefeito.
§ 2º  Os membros do Conselho não integrantes da Administração Municipal, perceberão, pela 
participação em cada reunião ordinária ou extraordinária, remuneração correspondente a 5,54 VRM.
Seção III
Da Procuradoria Jurídica
Art. 11.  À Procuradoria Jurídica, dotada de autonomia técnica, compete:
I - representar juridicamente a Autarquia em juízo ou fora dele, nas ações em que esta for autor, réu ou 
interessado, acompanhando o andamento do processo até sua decisão fi nal;
II - receber citações e intimações em nome da Autarquia;
III - elaborar petições, recursos em qualquer instância e de qualquer espécie;
IV - comparecer a audiências e outros atos, todos voltados exclusivamente à defesa dos direitos ou 
interesses da Autarquia;
V - elaborar parecer jurídico sobre consultas ou procedimentos administrativos que lhes forem 
submetidos pelas autoridades constituídas ou departamentos desta Autarquia;
VI - emitir parecer em todos os procedimentos licitatórios, inclusive nos casos de compra por dispensa 
de licitação;
VII - manifestar-se juridicamente sobre os pedidos de prorrogação contratual, aditamentos, reajustes e 
documentos similares;
VIII - emitir parecer, quando solicitado pela autoridade competente, em situações que envolvam direitos 
dos servidores perante a Autarquia;
IX - redigir ou elaborar documentos jurídicos em geral, pronunciamentos, minutas e informações sobre 
questões de natureza administrativa, fi scal, civil, trabalhista, penal ou outras, aplicando a legislação, 
forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, todos relativos exclusivamente à defesa dos 
interesses jurídicos da Autarquia;
X - defender judicialmente o Presidente da Autarquia, quando esse fi gurar como autoridade coatora em 
Mandados de Segurança, exclusivamente quando no desempenho de suas atribuições;
XI - exercer as funções de consultoria, assessoria jurídica e assessoria técnico-legislativa da Autarquia; 
XII - prestar orientação jurídica à Administração acerca da interpretação das leis, quando consultado;
XIII - zelar pelo estrito cumprimento da legislação concernente ao Município, ofi ciando ao Prefeito ou a 
outra autoridade municipal competente;
XIV - representar a Autarquia perante os Tribunais de Contas, apresentando manifestação e defesas 
institucionais;
XV - promover privativamente a cobrança da dívida ativa inscrita, judicial e extrajudicialmente;
XVI - propor ao Presidente ou a outra autoridade municipal competente as medidas que se afi gurem 
convenientes à defesa dos interesses do Município ou à melhoria do serviço público municipal, 
especialmente nas áreas conexas à sua esfera de atribuições;
XVII - acompanhar inquéritos civis e criminais e procedimentos preparatórios ou investigativos de 
interesse da Autarquia;
XVIII - manifestar-se previamente à celebração de termos de compromisso de ajustamento de conduta 
em que haja assunção de obrigações pela Autarquia;
XIX - ajuizar as ações de interesse da Autarquia;
XX - emitir parecer sobre requerimento de ressarcimento por danos causados por ação ou omissão na 
prestação dos serviços públicos;
XXI - atuar como mediador entre órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta, como etapa prévia indispensável a eventual exame pelo Poder Judiciário;
XXII - atuar nos feitos judiciais que tenham por objeto atos constitutivos ou translativos de direitos reais 
em que fi gure a Autarquia; versem sobre permissão, concessão administrativa de uso e desafetação de 
bens imóveis da Autarquia;
XXIII - representar a Autarquia em todos os juízos, instâncias e órgãos ofi ciais nas ações ou 
procedimentos que envolvam questões ambientais;
XXIV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo presidente.
Parágrafo único.  A representação extrajudicial atribuída à Procuradoria não exclui:
I - o exercício e a responsabilidade próprios dos agentes públicos municipais na celebração de contratos 
e de outros instrumentos;
II - a competência concorrente, por parte de autoridades municipais, para receber notifi cações 
e intimações decorrentes de processos administrativos de fi scalização promovida por órgãos da 
administração federal ou estadual em face da Autarquia, caso prevista em regulamento.
Art. 12.  A Procuradoria do SAAE será dirigida por um dos Procuradores de carreira da Autarquia, 
nomeado pelo Presidente como Procurador Chefe, para cumulativamente com as atribuições próprias 
de seu cargo, exercer as atribuições previstas no Capítulo V – Das Atribuições Específi cas dos Titulares 
dos Cargos de Provimento em Comissão, desta Lei.
Art. 13.  É facultado ao Procurador, ocupante ou não em cargo em comissão, a opção pelo regime de 
dedicação exclusiva, a qualquer tempo, que acarretará a percepção de adicional de 50% (cinquenta 
por cento) ao vencimento, sendo vedado o exercício profi ssional da Advocacia fora do serviço público 
municipal, ressalvado o patrocínio de causa própria.
Parágrafo único.  Em caso de opção pela dedicação exclusiva, a Procuradoria deverá informar a 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
Art. 14.  A verba honorária e de sucumbência recebidos em decorrência de ações judiciais e medidas 
extrajudiciais que envolvem a Autarquia serão rateados igualitariamente entre os ocupantes do cargo 
de Procurador da Autarquia, ocupantes ou não em cargo em comissão, obedecendo-se o limite previsto 
no Inciso XI, do Artigo 37 da Constituição Federal.
§ 1º  O rateio dos honorários advocatícios e verbas de sucumbência dar-se-á mensalmente, juntamente 
com o pagamento dos vencimentos e corresponderá a totalidade dos valores recebidos no mês 
imediatamente anterior.
§ 2º  A verba honorária e sucumbencial excedente ao limite do artigo 37, XI, será revertida a Fundo 
Especial da Procuradoria Jurídica desta Autarquia e será gerido pelo Procurador Chefe, bem assim 
será admitida a compensação do mês que não exceder o limite Constitucional estabelecido ou vertido 
para 13º salário.
§ 3º  O montante depositado no Fundo Especial na hipótese prevista no parágrafo anterior, poderá ser 
aplicado em operações fi nanceiras lícitas e seguras, a critério do Procurador Chefe desta Autarquia, 
sob orientação da Diretoria Financeira, cujos rendimentos serão rateados na mesma forma do principal.
Art. 15.  A verba honorária e de sucumbência não será paga ao Procurador que venha afastar-se das 
funções do cargo:
I - em virtude de sua posse para exercer mandato eletivo em qualquer esfera de governo;
II - para prestar serviços em órgão da Administração Pública de qualquer outro ente federado;
III - que gozar de licença para tratar de interesses particulares ou de licença médica superior a 180 
(cento e oitenta dias) dias; não se aplicando nos casos previstos Artigo 72, Incisos X e
XII, Artigo 100 ao 106 da Lei Complementar nº 13 de 7 de outubro de 1993 que “Dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí”;
IV - casos excepcionais relacionados à licença de servidor serão avaliados pelo Presidente da Autarquia.
Art. 16.  Não haverá prejuízo de pagamento dos honorários de sucumbência rateados, ao Procurador 
que estiver de licença nos casos previstos nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII e XVIII do art. 72 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí.
Art. 17.  Em nenhuma hipótese os honorários de sucumbência se incorporarão à remuneração do 
servidor e nem sobre eles será calculada nenhuma vantagem a que o mesmo tenha direito.
Art. 18.  Por se tratar de verba eventual, o valor percebido a título de honorários e de sucumbência não 
será computado para nenhum efeito previdenciário, à exceção do disposto no parágrafo único deste 
artigo, incidindo apenas o imposto de renda, de acordo com as faixas estipuladas pela Receita Federal 
do Brasil.
Parágrafo único.  Por livre opção, própria e individual de cada Procurador, poderá ser requerida 
a inclusão do valor percebido a título de honorários de sucumbência para efeitos de cálculo da 
remuneração de contribuição previdenciária. 
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Art. 19.  A Autarquia terá legitimidade para transigir nos processos judiciais ou extrajudiciais, até o limite 
de 100 VRMs - Valor de Referência do Município.
§ 1º  A Autarquia poderá transigir ainda nas ações cujo pedido consista em obrigação de fazer, desde 
que o custo para implementar o objeto da ação não acarrete ônus superior ao limite estabelecido no 
caput deste artigo.
§ 2º  O limite previsto no caput deste artigo não se aplica aos processos de desapropriação ou servidão 
de passagem realizados extrajudicialmente, os quais serão pautados pela avalição para obtenção do 
valor da área, realizada por profi ssional técnico constituído por esta Autarquia.
§ 3º  Caberá ao Procurador, amparado pelo conjunto probatório dos autos e em consonância com os 
preceitos jurídicos propor, aceitar ou declinar de acordo judicial ou extrajudicial até o limite previsto no 
caput deste artigo.
§ 4º  O Procurador, sempre que possível, consultará previamente o Procurador Chefe antes de transigir 
na forma prevista neste artigo.
Art. 20.  O Procurador tem autonomia para, mediante despacho fundamentado, deixar de ajuizar ação 
ou interpor Recurso, quando entender que não é juridicamente indicado ou que poderá onerar ainda 
mais o Poder Público.
Parágrafo único.  Do posicionamento do Procurador será dada ciência ao Procurador Chefe.
Seção IV
Da Diretoria Administrativa
Art. 21.  À Diretoria Administrativa compete:
I - promover o cadastro e registros funcionais; elaborar as folhas de pagamento e administrar os planos 
de cargos e carreiras e de lotação de pessoal; 
II - promover o desenvolvimento, treinamento de pessoal, promovendo benefícios e bem estar aos 
servidores e demais atividades de administração de pessoal do SAAE;
III - coordenar e orientar a execução dos serviços de higiene, medicina e segurança do trabalho a cargo 
do SAAE;
IV - promover a organização e manutenção atualizada do cadastro de fornecedores e do catálogo de 
materiais da Autarquia;
V - controlar a execução dos contratos, convênios e parcerias fi rmados pelo SAAE;
VI - coordenar estudos e diagnósticos para a negociação de contratos e acompanhar a sua execução;
VII - fi scalizar as obrigações contratuais assumidas por terceiros em relação ao patrimônio do SAAE;
VIII - determinar a forma de licitação, considerando o montante previsto da compra e realizar licitações 
para aquisição de serviços, materiais e obras;
IX - encaminhar ao Presidente para assinatura os editais de pregão, tomada de preços e concorrências 
e providenciar a sua publicação nos órgãos de imprensa competente;
X - promover a padronização de materiais; aquisição e recebimento, juntamente com os órgãos usuários 
do SAAE, dos materiais necessários aos serviços; guarda, distribuição e controle de material; registro, 
inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; e demais atividades de administração 
de material e patrimônio do SAAE;
XI - promover o recebimento, distribuição, controle de movimentação, guarda e arquivo de papéis e 
documentos; conservação de instalações, móveis, máquinas e equipamentos leves e demais atividades 
de serviços auxiliares do SAAE;
XII - prover serviços referentes à segurança e privacidade de dados, infraestrutura e equipamentos de 
Tecnologia da Informação, Comunicação e Segurança de Dados - TIC aos órgãos da Autarquia;
XIII - controlar a utilização dos veículos do SAAE;
XIV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 22.  À Gerência de Gestão de Pessoas compete:
I – zelar pela aplicação das leis e os regulamentos referente a gestão de pessoal;
II – fornecer subsídios para à Diretoria Administrativa, Diretoria Geral e Presidência na elaboração do 
orçamento, visando a distribuição de forma adequada e efi ciente dos recursos disponíveis, no que 
tange à aplicação nos recursos humanos;
III – gerir todas as questões afetas ao provimento dos cargos da Autarquia, desempenho e 
aperfeiçoamento dos servidores públicos;
IV – acompanhar o quadro de pessoal, plano de carreira e remuneração, propondo à Diretoria os 
aprimoramentos necessários;
V – coordenar questões afetas à medicina do trabalho e saúde ocupacional dos servidores dos SAAE;
VI – gerenciar a emissão e do recebimento de atestados, declarações e certidões de tempo de serviço 
dos servidores, dentre outros, próprios do vínculo entre os servidores e a Autarquia;
VII - conceder, nos termos da legislação vigente, as licenças a que tenham direito os servidores, bem 
como o pagamento de adicionais e demais vantagens pecuniárias a que façam jus;
VIII - transmitir informações legais à Previdência Social e sistema AUDESP do Tribunal de Contas;
IX – promover o bem estar dos servidores por meio de atendimento e acompanhamento social; 
promoção de campanhas educativas e incentivo ao aprimoramento pessoal e profi ssional;
X - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 23.  À Gerência de Licitações e Compras compete:
I – coordenar os processos licitatórios, em todas suas etapas;
II – gerenciar os atos pertinentes à publicação dos editais de licitação, nas diferentes modalidades;
III – redigir os editais e demais instrumentos convocatórios, próprios das licitações, em suas diferentes 
modalidades, inclusive do respectivo contrato, em conjunto com a Gerência de Contratos e Convênios;
IV - orientar os departamentos da Autarquia sobre as formalidades necessárias para as compras ou 
contratações;
V - organizar o cadastro de fornecedores – CRC;
VI – gerir compras de materiais e serviços, em conformidade com as requisições e especifi cações;
VII – gerir o cadastro de fornecedores e de preços e os procedimentos utilizados para compras diretas, 
nos termos da legislação em vigor;
VIII – elaborar e supervisionar os processos de inexigibilidade e dispensa de licitações de bens e 
serviços;
IX – promover a reserva orçamentária e consolidar a programação de compras para todo o SAAE;
X – padronizar os materiais e realizar estudos de mercados;
XI – auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na análise das propostas;
XII – atuar e cooperar com a Gerência de Logística e as áreas pertinentes, visando orientar a 
programação de compras;
XIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 24.  À Gerência de Contratos e Convênios compete:
I - controlar a execução dos contratos, convênios e parcerias fi rmados pelo SAAE, no que tange à 
quantidade, qualidade, prazos, formas e demais requisitos aplicáveis, inclusive quanto aos documentos 
de fi scalização;
II – orientar os gestores sobre a execução de contratos e atas de registro de preços em relação às 
obrigações do SAAE, às exigências em relação ao contratado e ao processo de fi scalização;
III – cumprir a legislação em vigor e instruções do Tribunal de Contas do Estado;
IV – gerenciar os prazos dos contratos, convênios e parcerias fi rmados pelo SAAE, possibilidade de 
aditamentos e prorrogações, informando a área de interesse com a antecedência necessária;
V – notifi car as empresas ou organizações sociais contratadas ou conveniadas quando não houver 
correto cumprimento das obrigações contratuais;
VI – acompanhar os processos de contratação, aquisição de materiais ou serviços e o pagamento dos 
fornecedores ou contratados;
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 25.  À Gerência de Bens Móveis e Documentos compete:
I – coordenar e atualizar os registros, tombamentos e controle do uso dos bens patrimoniais do SAAE, 
inclusive quando relativos aos bens imobiliários;
II – gerenciar a execução das atividades de recolhimento e alienação dos bens móveis inservíveis do 
SAAE;
III – orientar o tombamento, classifi cação e numeração do material permanente;
IV – gerenciar o inventário dos bens patrimoniais do SAAE, e controlar e acompanhar o inventário 
anual do patrimônio, em conjunto com a Gerência de Contabilidade para a correta avaliação e registro 
contábil dos bens;
V – gerir os veículos e respectivos licenciamentos e as atividades de conservação de prédios, móveis, 
instalações, máquinas de escritório e equipamentos leves do SAAE;
VI - coordenar e controlar os trabalhos de limpeza, zeladoria, copa, cozinha, portaria, segurança 
patrimonial e sistemas de comunicação e demais serviços gerais do SAAE;
VII - organizar e manter os arquivos de documentos administrativos encerrados;
VIII - gerenciar os contratos e compromissos do SAAE, relativos a segurança contra incêndio;
IX – desenvolver e gerenciar o sistema de controle de manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
e equipamentos, garantindo o bom funcionamento;
X- garantir a gestão do uso compartilhado dos veículos e coordenar, em conjunto com as demais 
unidades, a utilização dos serviços dos motoristas administrativa e operacionalmente;
XI – estudar e pesquisar novos métodos e tecnologias aplicadas às atividades da unidade, visando a 
melhoria contínua dos processos, redução de custos e bem estar dos servidores;

XII – promover treinamento visando segurança, qualidade e produtividade;
XIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 26.  À Gerência de Tecnologia da Informação compete:
I - gerir os serviços referentes à Tecnologia da Informação no SAAE;
II - acompanhar os projetos de redes de comunicação de dados e voz executados por terceiros;
III - defi nir formas e rotinas de cópias e recuperação, segurança e privacidade de dados;
IV - coordenar a infraestrutura e equipamentos de Tecnologia da Informação;
V - avaliar a viabilidade técnica e econômica de projetos afetos à sua área de atuação;
VI – supervisionar os sistemas implantados e os equipamentos instalados, garantindo a qualidade do 
atendimento aos diversos usuários;
VII – gerenciar a seleção de equipamentos do SAAE, análise dos sistemas, programas, controle e 
operação de dados;
VIII – promover suporte técnico aos usuários dos sistemas informatizados da Autarquia;
IX – promover a inovação e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC nas diversas 
áreas do SAAE, propondo a adoção de ferramentas tecnológicas para a modernização da gestão;
X – elaborar pareceres técnicos e especifi cações pertinentes à área;
XI – coordenar as políticas de uso dos recursos de tecnologia de informação disponibilizados;
XII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 27.  À Gerência de Logística compete:
I – coordenar, orientar e controlar as atividades de aquisição, guarda e distribuição de material 
permanente e de consumo do SAAE;
II – gerir o recebimento, conferência, registro, armazenamento, distribuição e controle dos materiais 
utilizados pelo SAAE;
III – administrar o almoxarifado e gerir o inventário do estoque de material;
IV – atuar em conjunto com as Gerências de Compras e de Licitações, nos processos de contratação 
de aquisição de materiais ou serviços;
V – homologar produtos ou materiais;
VI – desenvolver procedimentos que visem garantir que os materiais adquiridos sejam recebidos 
segundo especifi cações contratuais e técnicas;
VIII – implementar normas para o recebimento e distribuição de material, conforme previsão e controle 
de custos;
IX – gerenciar a necessidade de ressuprimentos; 
X - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Seção V
Da Diretoria Financeira
Art. 28.  À Diretoria Financeira compete:
I - elaborar a proposta orçamentária anual da Autarquia, o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;
II - executar e monitorar o planejamento econômico e programação orçamentária;
III - subsidiar tecnicamente as Diretorias na elaboração e gestão das dotações orçamentárias;
IV - apurar os custos dos serviços e obras a cargo do SAAE, assessorando os demais órgãos do SAAE 
no processo de execução orçamentária;
V – executar o controle e registros contábeis da administração fi nanceira, orçamentária e patrimonial, 
preparação de balancetes e do balanço geral do SAAE, recebimento, pagamento, movimentação e 
guarda de dinheiro e valores do SAAE e demais atividades de administração contábil-fi nanceira da 
Autarquia;
VI - administrar recursos fi nanceiros da Autarquia, garantindo o equilíbrio de caixa;
VII - elaborar a proposta tarifária;
VIII - administrar as questões relativas à Dívida Ativa;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 29.  À Gerência da Tesouraria compete:
I – receber as importâncias devidas ao SAAE;
II – processar o pagamento das despesas, em conformidade com o orçamento e cronograma 
estabelecido pela Diretoria Financeira;
III – guardar valores do SAAE, inclusive caucionados por terceiros e sua devolução quando devidamente 
autorizado;
IV – elaborar a programação fi nanceira;
V – administrar as aplicações de recursos fi nanceiros;
VI – emitir relatórios fi nanceiros gerenciais e legais;
VII – atender e promover as adequações necessárias, conforme exigências do Tribunal de Contas e 
AUDESP;
VIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 30.  À Gerência de Controladoria compete:
I – analisar os contratos em andamento;
II – elaborar estudos específi cos solicitados pela Diretoria Financeira, Diretoria Geral e Presidência;
III – analisar e controlar os pedidos de adiantamentos;
IV - elaborar relatórios de acompanhamento de horas extras, conforme legislação aplicável;
V – fornecer subsídios e suporte na elaboração das peças orçamentárias;
VI – monitorar os custos da Administração, implementando os procedimentos necessários ao registro e 
acompanhamento dos gastos e investimentos, a fi m de subsidiar decisões da Direção Superior;
VII – gerenciar e averiguar a regularidade da tomada de contas;
VIII - atender e promover as adequações necessárias, conforme exigências do Tribunal de Contas e 
AUDESP, em sua área de atuação;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 31.  À Gerência da Contabilidade compete:
I – escriturar os lançamentos relativos às operações contábeis, das receitas e despesas;
II – assinar mapas, resumos, quadros demonstrativos e outras apurações contábeis;
III – organizar e apresentar o balanço geral; balancetes mensais; diários e outros documentos de 
apuração contábeis como os respectivos quadros demonstrativos, nos prazos legais;
IV – registrar o empenho das despesas previamente autorizadas;
V – controlar os processos de pagamento e gerenciar as prestações de contas;
VI – gerenciar a liquidação da despesa e a conferência de todos os elementos dos processos de 
pagamentos;
VII – promover o cumprimento das obrigações fi scais;
VIII – atender e promover as adequações necessárias de todas as exigências do Tribunal de Contas e 
AUDESP elaborando relatórios pertinentes;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Seção VI
Da Diretoria Comercial
Art. 32.  À Diretoria Comercial compete:
I - coordenar o atendimento aos usuários dos serviços prestados pelo SAAE, pelos diferentes canais 
de comunicação disponibilizados;
II - gerir o sistema de emissão de faturas;
III - controlar o consumo dos serviços prestados;
IV - coordenar o cadastramento dos clientes e contribuintes;
V - dirigir a fi scalização e vistorias;
VI - dirigir os serviços de cortes, religações e as demais atividades de natureza comercial sob a 
responsabilidade do SAAE.
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 33.  À Gerência de Atendimento compete:
I – organizar todo o sistema de atendimento ao público, em todas suas etapas e pelos diferentes 
canais de comunicação, primando pela resposta rápida e efi ciente ao solicitante sobre as providências 
adotadas;
II – gerenciar as reclamações e solicitações dos usuários sobre o funcionamento dos serviços prestados 
pelo SAAE, com a fi nalidade de se obter soluções rápidas e efi cazes;
III – gerenciar o cadastro de usuários e contribuintes dos serviços do SAAE, mantendo-os completos 
e atualizados;
IV – acompanhar e apoiar as atividades relacionadas à arrecadação, leitura, fi scalização, corte e 
religação e troca de hidrômetro, dívida ativa e atendimento ao usuário, de forma integrada com as 
unidades técnico – operacionais do SAAE;
V – operar e realizar a manutenção do sistema de informações comerciais relacionados à Diretoria 
Comercial;
VI – realizar a manutenção do fl uxo de informações perante às Diretorias envolvidas sobre as manobras 
e faltas d’água;
VII – promover procedimento efi ciente de informações padronizadas e técnicas pelo telefone 0800 e 
demais canais de comunicação;
VIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 34.  À Gerência de Análise e Avaliação de Consumo compete:
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I – colaborar com as unidades técnico-operacionais do SAAE para complementariedade de ações;
II – orientar os servidores nas respostas técnicas da Diretoria Comercial;
III – classifi car os locais métricos; 
IV – coordenar os serviços de pesquisa de vazamento interno e aferição de hidrômetros;
V – realizar estudos para alteração de tarifas e taxas pertencentes à Autarquia;
VI – acompanhar e controlar os serviços de medições junto a empreiteiras contratadas;
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 35.  À Gerência Técnica de Perdas compete:
I – desenvolver e realizar a manutenção de sistema de controle e eliminação de perdas físicas de água 
nas redes, por macro e micro medição, pitometria, geofonamento, sondagens e outras técnicas;
II – desenvolver estudos e tecnologias de hidráulica, controle de perdas, otimização de equipamentos 
hidráulicos e de condicionantes operacionais do sistema de tratamento e abastecimento de água e de 
coleta de esgotos;
III – elaborar procedimentos para detectar perdas físicas, não físicas e de apoio;
IV – monitorar o sistema de macromedição (vazão, volume, pressão, nível e parâmetros hidráulicos) de 
água e gerenciar os sistemas de macro e micromedição, elaborando diretrizes padrões de instalação 
do sistema de medição de consumo;
V – gerenciar as pesquisas de vazamentos não visíveis na infraestrutura (redes, ramais, reservatórios 
e outros) de água;
VI – participar nos trabalhos para redução de consumo de energia elétrica;
VII – implantar dispositivos para garantia metrológica e de segurança contra fraudes;
VIII – especifi car, dimensionar, instalar, monitorar, dentre outras atividades para gerenciar o desempenho 
dos processos e equipamentos para eliminação de perdas;
IX – defi nir equipamento de medição adequado ao perfi l de consumo para cada ligação;
X – calibrar, realizar a manutenção, adequar, validar e divulgar os dados;
XI - subsidiar especifi cações técnicas para aquisição de equipamentos e peças visando o combate a 
perdas de água;
XII – instalar hidrômetros em fontes alternativas de abastecimento de água, para cobrança de esgoto;
XIII – avaliar, orientar e fi scalizar a instalação de medidores de esgoto em ramais de clientes potenciais;
XIV – utilizar e realizar manutenção de laboratório de hidrometria (fi xos e móveis), em conformidade 
com a Regulamentação Técnica Metrológica, visando a Acreditação junto ao INMETRO;
XV – desenvolver programa de eliminação de perdas de faturamento, por meio de localização, 
cadastramento e regularização de ligação clandestina;
XVI - fi scalizar instalações prediais de água e esgoto dos usuários, quanto ao cumprimento das normais 
técnicas e regulamentos pertinentes;
XVII – gerenciar e coordenar programa de substituição de hidrômetros das ligações prediais;
XVIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Seção VII
Da Diretoria Técnica de Planejamento e Obras
Art. 36.  À Diretoria Técnica de Planejamento e Obras compete:
I - realizar estudos e pesquisas, visando a formulação e o acompanhamento de programas técnicos de 
trabalho e a proposição de novas tecnologias necessárias ao desenvolvimento das linhas de ação a 
cargo do SAAE;
II - elaborar projetos de engenharia para atendimento das diversas necessidades do SAAE;
III - analisar, aprovar e fi scalizar a execução dos projetos de sistemas de água e esgotos em loteamentos 
ou empreendimentos públicos e particulares e fi scalizar da execução destas obras;
IV - executar, fi scalizar e acompanhar obras;
V – manter e atualizar os Planos Diretores;
VI – manter e atualizar o cadastro técnico dos sistemas de água e esgoto;
VII - elaborar, atualizar e manter o Plano Municipal de Saneamento Básico;
VIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 37.  À Gerência Técnica de Planejamento compete:
I – se responsabilizar tecnicamente pelos trabalhos de elaboração e atualização do Plano Diretor de 
Água e Esgoto do Munícipio de Jacareí;
II – gerenciar, planejar e fi scalizar o Plano Municipal de Saneamento Básico nos termos da Lei Federal.
III – gerir as diretrizes de implantação de novos empreendimentos e loteamentos e de aprovação dos 
projetos observando o Plano Diretor Municipal de Jacareí;
IV – realizar estudos e pesquisas sobre planejamento, administração de sistemas de infraestrutura e de 
natureza experimental relativo às tecnologias inovadoras;
V – a coordenar os estudos sobre as características e condições hidrológicas da região;
VI – gerenciar os métodos visando a redução de custos, elevação da qualidade dos produtos oferecidos 
e melhora das relações com os usuários dos serviços;
VII – controlar as atividades programadas;
VIII – gerenciar os subsídios e elementos técnicos de interesse para o planejamento, controle e 
avaliação das ações do SAAE;
IX – propor projetos para expansão e ou melhoria dos sistemas implantados previstos nos Planos 
Diretores de Água e Esgoto do Munícipio de Jacareí e no Plano de Saneamento;
X – analisar e viabilizar propostas da Gerência Técnica de Perdas;
XI – gerenciar, analisar e aprovar de projetos contratados para a obtenção ou aplicação de recursos 
externos;
XII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 38.  À Gerência Técnica de Obras compete:
I – programar e supervisionar os serviços de execução, fi scalização e acompanhamento de obras e 
serviços executados diretamente ou por terceiros, quanto à qualidade e aos prazos de realização;
II – adotar medidas corretivas, de adequação, alterações das obras em execução;
III – identifi car alterações dos projetos em execução, solicitando a Gerência Técnica de Projetos sua 
adequação;  
IV – instruir os processos de medição e pagamento relativos aos serviços e obras contratados a 
terceiros, responsabilizando-se pela qualidade técnica e recebimento fi nal das obras;
V – programar e alocar os recursos humanos e materiais para consecução das obras;
VI – fi scalizar e executar dos projetos aprovados de loteamentos e empreendimentos aprovados pela 
Gerência Técnica de Projetos;
VII – fi scalizar e aprovar as instalações prediais de acordo com as normativas do SAAE para ligações 
de água e esgoto, inclusive fossas;
VIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 39.  À Gerência Técnica de Projetos compete:
I – se responsabilizar tecnicamente pelos projetos de engenharia e respectivos cálculos realizados na 
Gerência;
II – programar e coordenar a elaboração de projetos de engenharia e saneamento relativos a 
construção, conservação e manutenção de instalações e dos sistemas necessários à prestação de 
serviços do SAAE;
III – coordenar a elaboração de projetos de adequação dos sistemas existentes de água e esgoto;
IV – emitir pareceres técnicos e análise de projetos de obras no tocante ao sistema de abastecimento 
de água e coleta de esgoto;
V – coordenar e executar levantamentos topográfi cos, sondagens e outras atividades de pesquisas 
técnicas necessárias à execução de projetos;
VI – elaborar planilhas, desenhos, mapas, plantas, orçamentos e demais especifi cações técnicas e 
elementos necessários ao processo de licitação para contratação de obras do SAAE;
VII – acompanhar e controlar o cronograma de execução dos projetos com indicadores de produtividade;
VIII – analisar e aprovar projetos hidrossanitários submetidos à consideração do SAAE;
IX – analisar e aprovar projetos das diretrizes de loteamentos e empreendimentos emitidos pela 
Gerência Técnica de Planejamento;
X - identifi car a necessidade de realização de obras a cargo da Gerência, bem como propor as medidas 
corretivas pertinentes;
XI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 40.  À Gerência Técnica de Captação de Recursos compete:
I – acompanhar e executar os planos, programas, projetos, orçamento, avaliando resultados;
II – a propor políticas e diretrizes de modernização institucional;
III – articular ações de planejamento a nível municipal;
IV – captar recursos para viabilização dos planos e programas;
V – propiciar a aplicação de critérios técnicos na defi nição de prioridades da Autarquia;
VI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Seção VIII
Da Diretoria Técnica de Tratamento de Água e Esgoto
Art. 41.  À Diretoria Técnica de Tratamento de Água e Esgoto compete:
I - responder pelos sistemas de captação, produção, tratamento de água, tratamento de esgoto;
II - coordenar junto às gerências as atividades inerentes ao controle de qualidade da água destinada 
ao abastecimento público;

III - coordenar junto às gerências as atividades inerentes ao controle da efi ciência dos sistemas de 
esgotos sanitários;
IV - zelar pela limpeza e desinfecção de reservatórios e instalações do sistema de abastecimento de 
água;
V - responder pelo controle da efi ciência dos sistemas operados visando a redução de perdas e 
buscando a efi cácia do atendimento ao usuário;
VI - criar e coordenar metodologias de trabalho aliadas ao levantamento de dados técnicos de sua área 
que permitam promover a efi ciência dos serviços prestados ao Município;
VII - planejar, coordenar e manter o controle das atividades de sua área sempre buscando a 
modernização do sistema de trabalho;
VIII - orientar e acompanhar a elaboração e implantação de normas, métodos e rotinas, estabelecendo 
relatórios gerenciais e indicadores para demonstrar o desempenho de sua área, de acordo com as 
metas estabelecidas;
IX - estudar e promover a introdução de novas tecnologias visando a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pela Diretoria;
X - manter gestão que garanta o atendimento e cumprimento as metas do Plano de Saneamento do 
Município e Planos diretores da Autarquia;
XI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 42.  À Gerência Técnica de Tratamento de Água compete:
I – administrar, coordenar e acompanhar as operações de captação, bombeamento e tratamento de 
água;
II – programar as atividades de operação e uso dos equipamentos e instalações dos serviços de 
produção e tratamento de água;
III - controlar os volumes de água captada, tratada, armazenada e distribuída;
IV – a administrar as operações de captação e produção desenvolvidas pelas unidades locais de 
produção;
V – elaborar relatórios periódicos das atividades, ocorrências e resultados da gerência;
VI - controlar o consumo e estoques dos produtos químicos utilizados no tratamento de água;
VII – gerenciar a aferição e revisão preventiva de todos os equipamentos de controle dos processos;
VIII - aperfeiçoar metodologias;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 43.  À Gerência Técnica de Tratamento de Esgoto compete:
I – assessorar tecnicamente a Diretoria e os órgãos do Governo, no que tange aos sistemas de esgotos 
sanitários;
II – desenvolver normas, procedimentos e critérios para execução das atividades e serviços relativos à 
operação, manutenção e controle dos sistemas de esgotos sanitários;
III – elaborar pareceres técnicos, em resposta as solicitações, reclamações e denúncias de clientes, 
órgãos governamentais, Ministério Público e sociedade em geral;
IV – elaborar termos de referência e fornecimento de subsídios na elaboração de Contratos de 
Prestação de Serviços para operação, controle da qualidade, conservação, manutenção e proteção dos 
sistemas de esgotos sanitários;
V – gerir os contratos de prestação de serviços da operação, manutenção e controle dos sistemas de 
esgotos sanitários;
VI – colaborar no desenvolvimento de projetos para melhorias, reformas, otimização, ampliações de 
unidades de tratamento, elevatórias e coletas de esgotos sanitários;
VII – avaliar o recebimento de efl uentes industriais nas unidades do sistema de esgotos sanitários, 
emitindo pareceres técnicos;
VIII – gerenciar os resultados de análises laboratoriais referentes ao processo de tratamento, garantindo 
que o mesmo atenda a legislação vigente;
IX – coordenar e supervisionar as atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de 
esgoto e instalações concernentes ao sistema;
X – garantir a correta destinação dos resíduos sólidos das estações de tratamento, como areia, material 
gradeado e lodo;
XI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 44.  À Gerência Técnica de Garantia da Qualidade de Água e Esgoto compete:
I - programar e supervisionar os trabalhos de análise e pesquisa da água, desde seu estado natural até 
a entrega ao consumo;
II – controlar a qualidade da água destinada à população e emitir regularmente os pareceres pertinentes;
III – elaborar estudos, relatórios estatísticos e realizar a manutenção de banco de dados relativo à 
qualidade dos sistemas de água;
IV – supervisionar os procedimentos para os laboratórios físico-químicos, bacteriológico e hidrobiológico;
V – coordenar o relacionamento do SAAE com os órgãos de saneamento e saúde nas atividades 
relativas ao controle de qualidade da água;
VI – gerir as providências em relação às reclamações do consumidor quanto a qualidade da água 
distribuída;
VII – gerenciar os programas de coletas de acordo com as Legislações vigentes;
VIII – controlar os produtos químicos utilizados nos laboratórios do SAAE e a qualidade dos produtos 
químicos utilizados no tratamento;
IX – programar e implementar os esquemas de monitoramento sistemático dos padrões dos afl uentes 
das estações de tratamento de esgotos e recomendar ações corretivas;
X – promover estudos e aperfeiçoar as metodologias de análises de água tratada e de efl uentes;
XI – coordenar a prestação de serviços laboratoriais relativos a análises de água e de efl uentes para 
entidades públicas e particulares, de acordo com a rotina estabelecida pelo SAAE;
XII – programar e supervisionar os trabalhos de análise e pesquisa do efl uente, desde seu estado inicial 
até seu lançamento fi nal;
XIII – controlar a qualidade do efl uente a ser lançado no corpo receptor;
XIV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Seção IX
Diretoria Técnica de Operações de Manutenção
Art. 45.  À Diretoria Técnica de Operações de Manutenção compete:
I - promover e dirigir as atividades de gestão, operação, distribuição, coleta e manutenção dos sistemas 
de água e esgoto;
II - promover estudos e elaborar procedimentos para a padronização dos serviços de operação, 
distribuição, coleta e manutenção;
III - elaborar planos de contenção para casos emergenciais, planos de manutenção preditiva, corretiva 
e preventiva de veículos, equipamentos e instalações;
IV - garantir a qualidade da informação gerada para elaborar planos de demanda sazonal;
V - promover o aprimoramento contínuo dos contratos;
VI - promover sistemática de treinamento visando segurança, qualidade e produtividade;
VII - promover a interlocução entre as gerências, fomentando o diálogo e a interação entre elas;
VIII - fomentar o interesse na busca de melhorias e incentivar a procura por novos métodos, tecnologias 
e equipamentos, visando a melhoria contínua dos processos, redução de custos e bem estar dos 
servidores;
IX - manter gestão que garanta o atendimento e cumprimento as metas do Plano de Saneamento do 
Município e Planos Diretores da Autarquia;
X - responder pelo controle da efi ciência dos serviços prestados visando a redução de perdas e 
buscando a efi cácia do atendimento ao usuário;
XI - promover e supervisionar as atividades de limpeza, zeladoria, copa e portaria;
XII - coordenar o setor de programação de serviços, seus relatórios e estatísticas;
XIII - produzir dados para relatórios de desempenho das gerências da área de manutenção;
XIV - coordenar a atualização dos cadastros técnicos das redes;
XV - gerir a frota de veículos do SAAE, de modo a garantir os devidos controles e operação permanente 
adequada às necessidades do SAAE;
XVI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 46.  À Gerência Técnica de Sistemas de Água compete:
I – coordenar e fi scalizar a execução de obras de manutenção das redes de distribuição de água 
e respectivos ramais prediais, visando eliminar perdas por vazamento, normalizar e melhorar o 
abastecimento e preservar qualidade da água;
II – monitorar o tempo e qualidade de execução dos serviços;
III – executar obras de manutenção; 
IV – realizar a interação com os setores envolvidos, internos e externos, quando da realização dos 
serviços de manutenção;
V – fornecer subsídios para atualização do cadastro técnico das redes de água;
VI – estudar e pesquisar novos métodos e tecnologias aplicadas às atividades da unidade, visando 
melhor desempenho e qualidade dos serviços e redução dos custos dos mesmos;
VII – promover treinamento, visando segurança, qualidade e produtividade;
VIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 47.  À Gerência Técnica de Sistemas de Esgoto compete:
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I – coordenar e fi scalizar a execução de obras de manutenção das redes de esgotos e dos respectivos 
ramais prediais, visando eliminar obstruções da tubulação, transbordamentos para os prédios e vias 
públicas e contaminação do meio ambiente;
II – monitorar o tempo e qualidade dos serviços;
III – realizar a interação com os setores envolvidos, internos e externos, quando da realização dos 
serviços de manutenção;
IV – coordenar os serviços de conservação e limpeza das redes coletoras de esgoto, estações 
elevatórias e fossas sépticas;
V – fornecer subsídios para a atualização do cadastro técnico das redes de esgoto;
VI – estudar e pesquisar novos métodos e tecnologias aplicadas às atividades da unidade, visando 
melhor desempenho e qualidade dos serviços e redução dos custos dos mesmos;
VII – desenvolver e gerenciar os procedimentos para padronização da gerência;
VIII – promover treinamento visando segurança, qualidade e produtividade;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 48.  À Gerência Técnica de Controle Operacional compete:
I – desenvolver e gerenciar os sistemas de controle operacional das estações elevatórias, reservatórios 
e registros de manobra e macro medições da rede de distribuição;
II – gerenciar a distribuição de água dos caminhões pipa;
III – levantar e registrar dados estatísticos dos sistemas de água e esgotos para análise e informação;
IV – propor projetos e executar obras e serviços relativos à otimização dos sistemas de água, como 
instalação de válvulas de controle, interligações e setorização de redes e autorização de operações;
V – coordenar programa de telemetria das redes de distribuição de água;
VI – fornecer subsídios para atualização de cadastro das redes de água;
VII – promover a sistemática de treinamento visando segurança, qualidade e produtividade;
VIII – estudar e pesquisar novos métodos e tecnologias aplicadas às atividades da unidade e 
equipamentos, visando melhor desempenho e qualidade dos serviços e redução dos custos dos 
mesmos;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 49.  À Gerência Técnica de Manutenção de Instalações compete:
I – coordenar os serviços de manutenção dos equipamentos mecânicos, hidráulicos, elétricos e 
eletrônicos utilizados nos sistemas de água e esgoto do SAAE;
II – coordenar os serviços de manutenção preventiva, corretiva, conservar os prédios administrativos e 
operacionais do SAAE, bem como galpões, reservatórios e demais construções destinadas à operação 
dos sistemas de água e esgoto;
III – controlar o plano de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos; o desenvolvimento e 
gerenciamento de programa de controle e racionalização de energia elétrica;
IV – realizar as atividades de limpeza e desinfecção de reservatórios e redes de água;
V – gerenciar os procedimentos operacionais padrão para cada atividade desenvolvida na unidade;
VI – controlar os equipamentos utilizados em campo pelas das equipes;
VII – promover treinamento visando segurança, qualidade e produtividade;
VIII – coordenar pesquisa de novos métodos e equipamentos visando a melhoria contínua dos 
processos e redução de custos e bem estar dos servidores;
IX- executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
Art. 50.  À Gerência de Controle de Programação compete:
I – gerenciar o sistema de programação dos sistemas de operação e manutenção e tratamento de água 
e esgoto;
II – gerenciar os índices de tempo entre abertura e fechamento das ordens de serviço, garantindo a 
confi abilidade dos mesmos;
III – buscar melhoria contínua dos processos, mantendo sistema de informação às unidades;
IV – controlar a entrada e saída dos materiais utilizados no serviço;
V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pela Diretoria.
CAPÍTULO IV
DOS CARGOS DE DIRETOR E DE GERENTE
Seção I
Dos Diretores
Art. 51.  As Diretorias previstas nesta Lei serão representadas por um Diretor, nomeado pelo Presidente 
e cujo provimento do cargo será em comissão, nos termos do inciso V do art. 37, da Constituição 
Federal.
Art. 52.  São requisitos básicos para o desempenho do cargo de Diretor:
I - possuir formação em nível superior;
II - possuir conhecimento sobre a área de atuação.
Art. 53.  Além das atribuições específi cas de cada Diretor, previstas nesta Lei, são atribuições comuns 
aos ocupantes dos cargos de provimento em comissão de Diretores do SAAE:
I - supervisionar as unidades que integram o órgão que dirige e assessorar o Presidente ou o Diretor 
Geral em assuntos pertinentes;
II - despachar periodicamente com o Presidente ou Diretor Geral, participar de reuniões, apresentar 
programa de trabalho e relatórios das atividades desenvolvidas;
III - realizar e encaminhar ao órgão competente a proposta orçamentária para o ano imediato;
IV - levantar e encaminhar à Presidência as informações e os dados estatísticos solicitados para 
acompanhamento da execução do plano de governo
V - proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Presidente e despachos 
decisórios naqueles de sua competência;
VI - coordenar a administração de pessoal contemplanto todas as suas esferas, incluindo o 
gerenciamento do quadro de servidores, aprovação de escala de férias, pedidos de licença, abono e de 
prestação de serviços extraordinários;
VII -  avaliar o desempenho de seus funcionários e promover a partição em cursos ou atividades de 
aperfeiçoamento;
VIII - implantar e articular políticas públicas municipais;
IX - realizar a intermediação entre o Poder Público e a atividade privada nas questões afetas às 
funções da Diretoria;
X - controlar as despesas das unidades sob sua responsabilidade;
XI - dirigir os veículos ofi ciais da Autarquia;
XII -  executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Seção II
Dos Gerentes
Art. 54.  As Gerências previstas nesta Lei serão representadas por um Gerente, nomeado pelo 
Presidente e cujo provimento do cargo será em comissão, nos termos do inciso V do art. 37, da 
Constituição Federal.
Art. 55.  São requisitos básicos para nomeação do servidor no cargo de Gerente:
I - ser servidor efetivo desta Autarquia;
II - possuir formação em nível superior;
III - possuir conhecimento sobre a área de atuação;
IV – possuir registro perante o CRC – Conselho Regional de Contabilidade, para o cargo de Gerente 
da Contabilidade;
V - possuir registro perante o CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para os seguintes cargos:
a) Gerente Técnico de Planejamento, Gerente Técnico de Obras, Gerente Técnico de Projetos, Gerente 
Técnico de Perdas;
b) Gerente Técnico de Sistemas de Água, Gerente Técnico de Sistemas de Esgoto, Gerente Técnico de 
Controle Operacional, Gerente Técnico de Manutenção de Instalações;
c) VI – possuir registro perante o CRQ - Conselho Regional de Química, para os cargos de Gerente 
Técnico de Tratamento de Água, Gerente Técnico de Tratamento de Esgoto e Gerente Técnico de 
Garantia da Qualidade de Água e Esgoto.
Art. 56.  Além das atribuições específi cas de cada Gerente, defi nidas nesta Lei, compete aos Gerentes:
I - orientar e dirigir os trabalhos pertinentes a sua área de atuação; 
II - aperfeiçoar os serviços sob sua responsabilidade, visando racionalizar métodos de trabalho e 
agilizar o atendimento ao público;
III - distribuir os serviços, preparar e apresentar ao superior imediato, o programa de trabalho e o 
relatório de atividades da unidade que dirige;
IV - despachar diretamente com o seu superior;
V - elaborar estudos e pareceres em requerimentos e despachos sobre assuntos de sua competência; 
VI - designar os locais de trabalho e dispor sobre a movimentação interna e externa do pessoal de 
sua unidade;
VII - avaliar periodicamente o desempenho em serviço do pessoal sob sua responsabilidade, em 
colaboração com a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório e Gerência de Gestão de Pessoas;
VIII - coordenar a administração de pessoal contemplanto todas as suas esferas, incluindo o 
gerenciamento do quadro de servidores, aprovação de escala de férias, pedidos de licença, abono e de 
prestação de serviços extraordinários;

IX - fazer cumprir o horário de trabalho e apurar as irregularidades praticadas pelos servidores; 
X - atender ou mandar atender, durante o expediente, às pessoas que o procurarem para tratar de 
assuntos de serviço;
XI - providenciar e controlar os materiais permanentes e de consumo necessários às atividades da 
unidade;
XII - arquivar e controlar os processos e documentos, informando e fazendo informar aos interessados 
sobre seu andamento;
XIII - fazer cumprir o Regimento Interno, as instruções para execução dos serviços e as normas de 
segurança do trabalho;
XIV - dirigir os veículos ofi ciais da Autarquia;
XV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS TITULARES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO
Seção I
Do Presidente do SAAE
Art. 57.  Compete ao Presidente, nos termos da Lei n.º 1.761, de 21 de setembro de 1976, que dispõe 
sobre a criação do SAAE:
I - praticar todos os atos necessários ao bom desempenho dos objetivos atribuídos ao SAAE;
II - presidir as reuniões do Conselho de Administração;
III - elaborar o Regulamento da Autarquia a ser aprovado pelo Poder Executivo;
IV - elaborar o Regimento Interno;
V - submeter à apreciação do Conselho de Administração o Plano Diretor e suas revisões anuais;
VI - elaborar a proposta orçamentária anual do SAAE;
VII - propor tarifas, não permitidas as que sejam defi citárias;
VIII - representar a Autarquia ativa e passivamente, em Juízo e fora dele.
Seção II
Dos demais titulares dos cargos de provimento em comissão
Art. 58.  Ao Diretor Geral compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar, administrar e fazer executar a programação dos serviços de 
interesse do SAAE à sua área dentro dos prazos previstos;
II - prestar assistência técnica, específi ca e especializada, ao Presidente do SAAE e demais autoridades;
III - coordenar as atividades das Diretorias;
IV - coordenar a gestão ordinária da companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o 
cumprimento das deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração; 
V - expedir atos e resoluções necessários para as deliberações da Diretoria ou que delas decorram;
VI - prestar apoio e fornecer subsídios ao Presidente no planejamento e programação de ações visando 
o desenvolvimento do SAAE;
VII - auxiliar a instituição na implementação de programa de auditoria e gestão de qualidade total;
VIII - auxiliar na implantação de um sistema de informações gerenciais visando orientar as decisões do 
Presidente e do Conselho de Administração;
IX - coordenar o levantamento de dados técnicos para elaboração dos planos anual e plurianual de 
investimentos, e do orçamento anual;
X - elaborar estudos, pesquisas e pareceres sobre questões que lhe forem apresentadas pelo 
Presidente;
XI - levantar subsídios para os relatórios de prestação de contas anual do SAAE;
XII - auxiliar e fornecer informações e subsídios à Presidência e aos departamentos do SAAE na 
elaboração de projetos de fi nanciamento de obras e ampliação de serviços;
XIII – acompanhar e zelar pela consecução de todas as atividades e objetivos defi nidos e englobados 
pelas competências da Diretoria sob sua responsabilidade;
XIV - desempenhar as atribuições comuns aos Diretores previstas nesta Lei;
XV – outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 59.  Ao Assessor Técnico compete:
I – assessorar diretamente o Presidente e os Diretores, representando-os em compromisso quando 
determinado;
II - pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de serviços de interesse da Autarquia;
III - prestar assessoria técnica, específi ca e especializada, aos seus superiores hierárquicos e demais 
autoridades;
IV - assistir, sob coordenação do Presidente ou Diretor Geral, a Autarquia quanto aos aspectos 
técnicos, elaboração de pareceres e de respostas aos ofícios emanados de autoridades, despachos de 
expediente e demais tarefas determinadas;
V - executar outras atividades correlatas ou que venham a ser atribuídas pelos seus superiores;
Art. 60.  Ao Assessor Comunitário compete:
I – representar o Presidente junto as comunidades locais, visando a coleta de informações que auxiliem 
no funcionamento efi ciente da Autarquia;
II – guardar consonância com o plano de gestão do Presidente;
III – realizar a interface entre o Presidente e os servidores da unidade para a qual for designado;
IV - pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de serviços de interesse da Autarquia;
V - prestar assistência técnica, específi ca e especializada, aos seus superiores e demais autoridades;
VI - levantar e analisar informações provenientes das regiões e das várias áreas de atuação da 
autarquia, com a fi nalidade de aprimorar os serviços; 
VII - encaminhar às Diretorias e Gerências as demandas das regiões;
VIII - acompanhar o cronograma das obras e do atendimento das solicitações das regiões;
IX - estabelecer relacionamento com as entidades da sociedade civil e com as áreas da Administração 
Direta e Indireta;
X - esclarecer e conscientizar a população quanto aos mecanismos de participação e de atendimento 
as suas demandas; 
XI - executar outras atividades correlatas ou que venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 61.  Ao Assessor de Comunicação compete: 
I – programar, organizar e gerenciar os trabalhos de divulgação de fatos e notícias técnicas sobre o 
SAAE e de seu interesse;
II - elaborar material informativo sobre as atividades realizadas pela Autarquia para sua publicação e 
divulgação;
III - acompanhar e avaliar o noticiário da imprensa elaborar resenhas e análises do material divulgado;
IV - organizar o arquivo de fotografi as e notícias técnicas de interesse do SAAE e facilitar sua consulta 
aos órgãos interessados da Autarquia;
V - coordenar o recebimento e a preparação para a publicação de avisos, editais, comunicações e atos 
do SAAE;
VI - representar socialmente o SAAE, quando devidamente autorizado pelo Diretor Geral ou Presidente
VII - manter o registro de nome, endereço e telefone das autoridades municipais e de outras esferas 
de Governo;
VIII - mediar as relações existentes entre o SAAE e o público em geral;
IX - promover o recebimento de sugestões e reclamações, fazendo divulgar a colaboração do público 
que tenha sido adotada pelo SAAE;
X - produzir, acompanhar e atualizar o site da Autarquia;
XI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 62.  Ao Procurador Chefe compete, cumulativamente com o exercício das atribuições próprias do 
seu cargo de origem:
I - orientar os servidores da Procuradoria Jurídica do SAAE Jacareí;
II - desempenhar suas atividades reportando-se ao Presidente;
III - assistir o Presidente no controle interno da constitucionalidade e legalidade dos atos da 
Administração da Autarquia;
IV - uniformizar os entendimentos jurídicos da Autarquia, prevenindo e dirimindo as controvérsias, a fi m 
de garantir a correta aplicação das leis;
V - assessorar o Presidente em assuntos que envolvam questões jurídicas;
VI - subsidiar o preparo de minutas, atos administrativos, proposições a serem despachados ou 
assinados pelo Presidente e demais documentos de sua competência;
VII - dar suporte ao Presidente na tomada de decisões acerca das licitações;
VIII - supervisionar, coordenar e defi nir a orientação geral e estratégica a ser observada pela 
Procuradoria e demais unidades que a integram, no que tange às suas atribuições específi cas e 
programas de atuação;
IX - aprovar pareceres e entendimentos adotados em âmbito administrativo;
X - acompanhar e prestar informações nos processos junto ao Tribunal de Contas, quando determinado 
pela Presidência;
XI - coordenar as questões relativas aos precatórios judiciais e requisições de pequeno valor expedidas 
em face da Autarquia;
XII - recomendar a edição de atos normativos nos assuntos de interesse da Administração Pública 
Municipal que demandem uniformização de orientação;
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XIII - manter o Presidente informado acerca de atos ou providências que devam ser adotadas em 
virtude de lei ou decisão judicial;
XIV - manifestar-se:
a) em pesquisas e estudos necessários à defi nição da titularidade de domínio do patrimônio imobiliário, 
inclusive incidentais, quando houver questão relevante sobre a qual não exista entendimento jurídico 
consolidado;
b) sobre relatórios acerca de permissão, concessão administrativa de uso e desafetação de bens 
imóveis da Autarquia;
c) em processos de desapropriação e servidões administrativas de interesse da Autarquia;
d) nas consultas formuladas pelas Secretarias Municipais.
XV - participar de reuniões junto às autoridades, quando designado;
XVI - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Presidente.
Art. 63.  Ao Diretor Administrativo compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar, administrar, e fazer executar a programação dos serviços afetos 
à sua área dentro dos prazos previstos;
II - prestar assistência e suporte ao Presidente e as demais estruturas da Autarquia;
III - encarregar-se dos assuntos referentes à administração da Autarquia;
IV - acompanhar e zelar pela consecução de todas as atividades e objetivos defi nidos e englobados 
pelas competências da Diretoria sob sua responsabilidade;
V - desempenhar as atribuições comuns aos Diretores previstas nesta Lei e executar outras atividades 
correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores.
Art. 64.  Ao Gerente de Gestão de Pessoas compete:
I - garantir a aplicação das leis e dos regulamentos referente a gestão de pessoal;
II - estudar e discutir, com os órgãos interessados, a proposta orçamentária do SAAE na parte referente 
a recursos humanos;
III - dirigir e orientar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal;
IV - coordenar o levantamento de necessidades de treinamento da Autarquia e elaborar, propor e 
administrar programas de capacitação e aperfeiçoamento;
V - providenciar e orientar, anualmente, a realização de levantamentos para o Plano de Lotação do 
SAAE;
VI - coordenar e supervisionar as atividades de seleção, registro e controle funcionais, pagamento, 
classifi cação de cargos, direitos, deveres e responsabilidades dos servidores do SAAE, treinamento e 
demais tarefas relativas à administração de pessoal;
VII - controlar o plano de classifi cação de cargos, providenciando todas as medidas necessárias a sua 
correta aplicação;
VIII - providenciar, junto aos órgãos competentes, a inspeção médica para admissão, licença, 
aposentadoria e outros fi ns legais dos servidores dos SAAE;
IX - assinar atestados, declarações e certidões de tempo de serviço dos servidores;
X - providenciar a concessão, nos termos da legislação vigente, de licença aos servidores, de salário 
família e de adicionais por tempo de serviço;
XI - providenciar a transmissão de informações legais à Previdência Social;
XII - providenciar a transmissão de informações pertinentes ao RH por meio do sistema AUDESP do 
Tribunal de Contas;
XIII - promover atendimento social aos servidores;
XIV - promover a realização de campanhas educativas;
XV - elaborar e implementar Políticas de Segurança e Medicina do Trabalho e qualidade de vida social;
XVI - acompanhar as perícias de acidentes de trabalho e sugerir medidas corretivas;
XVII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 65.  Ao Gerente de Licitações e Compras compete:
I - promover o controle dos processos licitatórios em andamento, elaborando quadros demonstrativos 
dos mesmos;
II - encaminhar para assinatura os editais de licitação, nas diferentes modalidades, bem como 
providenciar a sua publicação nos órgãos de imprensa competente;
III - redigir os editais relativos às licitações, em suas diferentes modalidades;
IV - elaborar contratos de obras, serviços ou fornecimento de material;
V - revisar textos remetidos para publicação e outros;
VI - atender licitantes e funcionários das Diretorias, informando situações dos processos;
VII – apoiar a Comissão de Licitação desde a publicação, afi xação do edital ou afi xação de aviso de 
abertura de licitações até a homologação do procedimento licitatório;
VIII - receber solicitação, encaminhar a Comissão específi ca e supervisionar a organização do cadastro 
de fornecedores - CRC;
IX - zelar pela conservação dos equipamentos sob sua responsabilidade;
X – gerenciar os procedimentos utilizados e garantir a compra dos materiais e serviços de acordo com 
as requisições e respectivas especifi cações;
XI - elaborar e supervisionar o processo de inexigibilidade e dispensa de licitações de bens e serviços;
XII - efetuar pedido de reserva orçamentária e consolidar a programação de compras para todo o SAAE;
XIII - organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores e de preços;
XIV - promover a organização do catálogo de materiais da Autarquia;
XV - desenvolver ações visando à padronização e à especifi cação de materiais e a realização de 
estudos de mercados;
XVI - propiciar à Comissão Permanente de Licitação auxílio nas tarefas de abertura e análise das 
propostas;
XVII - solicitar o parecer técnico dos órgãos competentes quando se tratar da aquisição de materiais e 
equipamentos especializados;
XVIII - manter intercâmbio de informações com a Gerência de Logística e as áreas pertinentes, visando 
orientar a programação de compras;
XIX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 66.  Ao Gerente de Contratos e Convênios compete:
I - promover o controle da execução dos contratos e convênios fi rmados pelo SAAE;
II - orientar aos órgãos competentes execução de Contratos e Atas de Registro de preços quanto às 
obrigações do SAAE, às exigências e ao processo de fi scalização;
III - promover o cumprimento da legislação em vigor e instruções do Tribunal de Contas do Estado;
IV - controlar os prazos e execução dos contratos e convênios fi rmados pelo SAAE;
V - analisar a possibilidade, juntamente com a Procuradoria Jurídica, de aditamentos e prorrogações de 
prazos dos contratos e convênios mediante solicitação e interesse das Diretorias;
VI - notifi car as empresas quando não houver correto cumprimento dos contratos, parcerias e convênios;
VII - acompanhar em articulação com as Divisões de Compras e de Licitações, os processos de 
contratação de aquisição de materiais ou serviços, desde a assinatura do contrato até o cumprimento 
e liquidação dos contratos;
VIII - manter-se informado sobre o conteúdo dos contratos, parcerias e convênios e orientar os setores 
competentes quanto à execução e fi scalização;
IX - verifi car a liquidação da despesa, examinar, instruir e conferir as solicitações de pagamento, 
mantendo o Diretor informado sobre qualquer irregularidade ou falha;
X - zelar pela conservação dos equipamentos sob sua responsabilidade;
XI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 67.  Ao Gerente de Bens Móveis e Documentos compete:
I - coordenar, orientar e supervisionar as atividades de registro, tombamento e controle do uso dos bens 
patrimoniais, inclusive imobiliários do SAAE;
II - promover e acompanhar a execução das atividades de recolhimento e alienação dos bens 
patrimoniais inservíveis do SAAE;
III - providenciar a organização e a manutenção, em forma atualizada, dos registros, escrituras e 
controles do patrimônio do SAAE;
IV – guardar e gerenciar a documentação do SAAE em conformidade com a Tabela de Temporalidade;
V - orientar o tombamento, a classifi cação e a numeração do material permanente;
VI - determinar e coordenar a realização do inventário dos bens patrimoniais do SAAE;
VII - providenciar seguro dos próprios públicos, veículos e respectivos licenciamentos;
VIII - orientar e supervisionar as atividades de conservação de prédios, móveis, instalações, máquinas 
de escritório e equipamentos leves do SAAE;
IX - coordenar, orientar e controlar os trabalhos de limpeza, zeladoria, copa, cozinha, portaria, segurança 
patrimonial e sistemas de comunicação e demais serviços gerais do SAAE;
X - providenciar inventário anual do patrimônio e articular-se com a Gerencia de Contabilidade visando 
a regularidade da avaliação e registro contábil dos bens;
XI - promover a organização e manutenção do arquivo de documentos administrativos encerrados;
XII - gerenciar os contratos e compromissos do SAAE relativos a segurança contra incêndio;
XIII - acompanhar, fi scalizar e gerenciar os pagamentos de multa de trânsito, inclusive providenciando 
o encaminhamento para a Gerência de Gestão de Pessoas quando necessário a cobrança regressiva 
em face do servidor;
XIV - providenciar a identifi cação do condutor perante os órgãos competentes, em caso de multa de 

trânsito, e orientar o servidor sobre a responsabilidade pelo pagamento da multa e assunção dos pontos 
correspondentes às infrações de trânsito que venha a cometer;
XV - quando for cabível recurso por parte da Autarquia e excluindo-se os recursos em nome de servidor; 
elaborar os recursos de multa instruindo com a documentação necessária, 
XVI - desenvolver e manter sistema de controle de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e 
equipamentos, garantindo o bom funcionamento dos mesmos;
XVII - garantir a gestão do uso compartilhado dos veículos;
XVIII – providenciar e gerir, quando o caso, seguro dos veículos da frota da Autarquia;
XIX - coordenar com as demais unidades a utilização dos serviços dos motoristas administrativa e 
operacionalmente;
XX - estudar e pesquisar novos métodos e tecnologias aplicadas às atividades da unidade, visando 
melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços e da redução de custos;
XXI - promover sistemática de treinamento visando segurança, qualidade e produtividade;
XXII - pesquisar novos métodos e equipamentos visando a melhoria contínua dos processos, redução 
de custos e bem estar dos servidores;
XXIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 68.  Ao Gerente de Tecnologia da Informação compete:
I - prover e gerenciar serviços referentes à Tecnologia da Informação no SAAE;
II - prover e acompanhar projetos de redes de comunicação de dados e voz executados por terceiros;
III - defi nir rotinas de cópias e recuperação, segurança e privacidade de dados;
IV - coordenar, implantar e manter a infraestrutura e equipamentos de Tecnologia da Informação aos 
diversos setores do SAAE, avaliando viabilidade técnica e econômica, bem como estabelecer um 
programa de trabalho para as áreas;
V - manter em funcionamento os sistemas implantados e os equipamentos instalados, garantindo a 
qualidade do atendimento aos diversos usuários;
VI - responsabilizar-se pela seleção de equipamentos do SAAE, análise dos sistemas, programas, 
controle e operação de dados;
VII - dar apoio técnico aos usuários dos sistemas informatizados da Autarquia, na elaboração das novas 
rotinas, customização de relatórios, ajuste de parâmetros e treinamento;
VIII - apoiar e estimular a inovação e o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC nas 
diversas áreas do SAAE, propondo a adoção de ferramentas tecnológicas para a modernização da 
gestão;
IX - elaborar pareceres técnicos e especifi cações pertinentes à área;
X - propor e implementar políticas de uso dos recursos de tecnologia de informação disponibilizados;
XI - zelar pela manutenção do sigilo das informações e sistemas;
XII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 69.  Ao Gerente de Logística compete:
I - coordenar, orientar e controlar as atividades de aquisição, guarda e distribuição de material 
permanente e de consumo do SAAE;
II - promover e coordenar a organização das atividades de recebimento, conferência, registro, 
armazenamento, distribuição e controle dos materiais utilizados pelo SAAE;
III - administrar o almoxarifado, estabelecendo a interface entre a coordenação e a Diretoria solicitante;
IV - acompanhar em articulação com as Gerências de Compras e de Licitações, os processos de 
contratação de aquisição de materiais ou serviços, desde a assinatura do contrato até o cumprimento 
e liquidação dos contratos;
V - providenciar inventário, pelo menos anual, do estoque de material;
VI - orientar a padronização e especifi cação de materiais, visando sua uniformização;
VII - homologar produtos ou materiais, realizar a sua inclusão no catálogo e a inscrição dos fornecedores 
no cadastro respectivo;
VIII - solicitar parecer técnico nos processos de aquisição de materiais e equipamentos especializados;
IX - garantir que os materiais adquiridos sejam recebidos segundo especifi cações contratuais e técnicas;
X - supervisionar a guarda e a conservação do estoque de material de consumo, estabelecendo normas 
e controles de classifi cação e registro;
XI - estabelecer normas para distribuição de material, instituindo controles sobre o consumo, por 
espécie e por unidade, para efeito de previsão e controle de custos;
XII - defi nir os pontos de ressuprimentos;
XIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 70.  Ao Diretor Financeiro compete:
I - montar o processo e a prestação de contas junto ao órgão competente;
II - administrar e supervisionar os recursos fi nanceiros da Autarquia, garantir o equilíbrio de caixa, 
prever despesas e manter o fl uxo de pagamento sempre atualizado;
III - efetuar pagamentos de despesas e a contabilidade dos recursos extraorçamentários;
IV - administrar a aplicação dos recursos fi nanceiros, visando manter as melhores condições de 
mercado;
V - propor normas e promover estudos para o aprimoramento do Sistema de Administração Financeira, 
Contabilidade e Auditoria;
VI - fornecer relatórios contábeis, mantendo os registros contábeis sempre atualizados;
VII - elaborar as peças pertinentes ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentária e à Lei de 
Orçamento Anual;
VIII – acompanhar e zelar pela consecução de todas as atividades e objetivos defi nidos e englobados 
pelas competências da Diretoria sob sua responsabilidade;
IX - desempenhar as atribuições comuns aos Diretores previstas nesta Lei e executar outras atividades 
correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Presidente.
Art. 71.  Ao Gerente da Tesouraria compete:
I - receber as importâncias devidas ao SAAE;
II - processar o pagamento da despesa de acordo com as disponibilidades de numerário, o cronograma 
de desembolso e as instruções recebidas da Diretoria Financeira;
III - guardar e conservar os valores do SAAE ou ao mesmo caucionados por terceiros, devolvendo-os 
quando devidamente autorizado;
IV - elaborar e manter atualizada a programação fi nanceira, apresentando-a à apreciação da Diretoria;
V - administrar a aplicação de recursos fi nanceiros, mantendo as melhores condições de mercado;
VI - gerar relatórios fi nanceiros gerenciais e legais;
VII - atender e adequar todas as exigências do Tribunal de Contas (AUDESP);
VIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 72.  Ao Gerente de Controladoria compete:
I - analisar contratos em andamento;
II - elaborar estudos especiais para atendimento de reunião;
III - elaborar estudos econômicos diversos;
IV - analisar e controlar adiantamentos;
V - elaborar relatórios de acompanhamento de horas extras;
VI - apoiar a elaboração das peças orçamentárias;
VII - monitorar os custos da administração, subsidiando decisões no âmbito de outras atividades afetas;
VIII - atestar a regularidade da tomada de contas (despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou 
assemelhados);
IX - atender e promover a adequação conforme todas as exigências do Tribunal de Contas (AUDESP);
X - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 73.  Ao Gerente da Contabilidade compete:
I - fazer escriturar, sintética e analiticamente, os lançamentos relativos às operações contábeis, para 
demonstrar a receita e a despesa;
II - assinar mapas, resumos, quadros demonstrativos e outras apurações contábeis;
III - organizar e apresentar, nos prazos legais e nos períodos determinados, o balanço geral, os 
balancetes mensais, diários e outros documentos de apuração contábeis;
IV - fazer registrar o empenho das despesas previamente autorizadas, articulando-se com os órgãos 
encarregados de compras, pagamento de pessoal e contratação de serviços;
V - promover o exame e a conferência dos processos de pagamento, tomando as providências cabíveis 
quando se verifi carem falhas ou irregularidades;
VI - aprovar as contas dos responsáveis e comunicar a existência de qualquer diferença nas prestações 
de contas;
VII - verifi car a liquidação da despesa e a conferência de todos os elementos dos processos de 
pagamentos;
VIII - garantir o cumprimento das obrigações fi scais;
IX - atender e adequar todas as exigências do Tribunal de Contas (AUDESP) elaborando relatórios 
pertinentes;
X - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 74.  Ao Diretor Comercial compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar, administrar, e fazer executar a programação dos serviços afetos 
à sua área dentro dos prazos previstos;
II - prestar assistência e suporte ao Presidente e as demais estruturas da Autarquia;
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III - responder pelas atividades e políticas comerciais da Autarquia;
IV - avaliar resultados, acompanhar indicadores de desempenho e desenvolver plano de negócios 
visando o cumprimento de metas;
V – acompanhar e zelar pela consecução de todas as atividades e objetivos defi nidos e englobados 
pelas competências da Diretoria sob sua responsabilidade;
VI - desempenhar as atribuições comuns aos Diretores previstas nesta Lei e executar outras atividades 
correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores.
Art. 75.  Ao Gerente de Atendimento compete:
I - organizar o sistema de atendimento ao público;
II - tomar conhecimento das reclamações, sugestões e solicitações dos usuários relacionadas aos 
serviços prestados pelo SAAE, opinando para rápida e efi caz solução dos problemas; 
III - promover e supervisionar a organização e manutenção atualizada do cadastro de usuários e 
contribuintes dos serviços do SAAE;
IV - acompanhar, apoiar e integrar as atividades de arrecadação, leitura, fi scalização, corte e religação 
e troca de hidrômetro, dívida ativa e atendimento ao usuário;
V - articular–se com as unidades técnico – operativas do SAAE, visando a complementariedade de 
ações, a troca de informações e outras providências necessárias ao andamento dos trabalhos;
VI - responsabilizar-se pela operação e manutenção do sistema de informações comerciais a cargo da 
Gerência;
VII - coordenar os atendimentos aos usuários, pelos diferentes canais de comunicação disponibilizados 
pela Autarquia;
VIII - manter junto às Diretorias envolvidas sistema sobre as manobras e faltas d’água, sistema efi ciente 
de informações padronizadas/técnicas pelo telefone 0800 e demais canais de comunicação;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 76.  Ao Gerente de Análise e Avaliação de Consumo compete:
I - articular-se com as unidades técnico-operacionais do SAAE, visando a complementariedade de 
ações, a troca de informações e outras providências necessárias ao andamento dos trabalhos;
II - orientar os servidores quanto às respostas técnicas e/ou elaborar respostas adequadas a serem 
fornecidas aos usuários, nos diversos processos direcionados a Diretoria Comercial;
III - promover e orientar a classifi cação dos locais métricos; 
IV - coordenar os serviços de pesquisa de vazamento interno e aferição de hidrômetros;
V - desenvolver organização e métodos quanto aos procedimentos envolvendo as gerências 
pertencentes à Diretoria Comercial;
VI - organizar e supervisionar junto à Diretoria, estudos para alteração de tarifas e taxas pertencentes 
à Autarquia;
VII - acompanhar e controlar os serviços de medições junto a empreiteiras contratadas;
VIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 77.  Ao Gerente Técnico de Perdas compete:
I - desenvolver e manter sistema de controle e eliminação de perdas físicas de água nas redes, através 
de análise de macro e micro medição, pitometria, geofonamento, sondagens e outras técnicas;
II - desenvolver estudos e tecnologias de hidráulica, controle de perdas, otimização de equipamentos 
hidráulicos e de condicionantes operacionais do sistema de tratamento e abastecimento de água e de 
coleta de esgotos;
III - acompanhar e controlar o desempenho dos membros de sua equipe de acordo com os resultados 
obtidos pela Divisão;
IV - elaborar e manter os procedimentos para detectar perdas físicas, não físicas e de apoio;
V - monitorar o sistema de macromedição (vazão, volume, pressão, nível e parâmetros hidráulicos) de 
água e gerenciar os sistemas de macro e micromedição, elaborando diretrizes padrão de instalação do 
sistema de medição de consumo;
VI - executar pesquisas de vazamentos não visíveis na infraestrutura (redes, ramais, reservatórios e 
outros) de água;
VII - participar dos trabalhos para redução de consumo de energia elétrica;
VIII - implantar dispositivos para garantia metrológica e de segurança contra fraudes;
IX - especifi car, dimensionar, ensaiar, receber, instalar e monitorar o desempenho dos processos e 
equipamentos para eliminação de perdas;
X - defi nir equipamento de medição adequado ao perfi l de consumo para cada ligação;
XI - realizar calibração, manutenção, adequação, validação e divulgação dos dados;
XII - pesquisar, testar, propor e auxiliar na elaboração de especifi cações técnicas para aquisição de 
equipamentos e peças visando o combate a perdas de água;
XIII - efetuar a instalação de hidrômetros em fontes alternativas de abastecimento de água, para 
cobrança de esgoto;
XIV - avaliar, orientar e fi scalizar a instalação de medidores de esgoto em ramais de clientes potenciais;
XV - utilizar e manter atualizado o laboratório de hidrometria (fi xos e móveis) em conformidade com a 
Regulamentação Técnica Metrológica vigente, visando a Acreditação junto ao INMETRO;
XVI - desenvolver e manter um programa de eliminação de perdas de faturamento através de 
localização, cadastramento e regularização de ligação clandestina;
XVII - fi scalizar as instalações prediais de água e esgoto dos usuários, quanto ao cumprimento das 
normais técnicas e regulamentos pertinentes;
XVIII - elaborar e gerir o programa de substituição de hidrômetros das ligações prediais;
XIX - coordenar as trocas de hidrômetros;
XX - manter e controlar os arquivos dos projetos de responsabilidade desta gerência;
XXI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 78.  Ao Diretor Técnico de Planejamento e Obras compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar, administrar e fazer executar a programação dos serviços afetos à 
sua área dentro dos prazos previstos;
II - prestar assistência e suporte ao Presidente e as demais estruturas da Autarquia;
III - elaborar, coordenar e implementar planos e programas de desenvolvimento urbano municipal 
referentes ao tratamento de água e esgoto;
IV - acompanhar e zelar pela consecução de todas as atividades e objetivos defi nidos e englobados 
pelas competências da Diretoria sob sua responsabilidade;
V - desempenhar as atribuições comuns aos Diretores previstas nesta Lei e executar outras atividades 
correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 79.  Ao Gerente Técnico de Planejamento compete:
I - gerenciar e exercer a responsabilidade técnica pelos trabalhos de elaboração e atualização do 
Plano Diretor de Água e Esgoto do Munícipio de Jacareí;
II - gerenciar, regular, planejar e fi scalizar o Plano Municipal de Saneamento Básico nos termos da 
Lei Federal;
III - elaborar e gerenciar as diretrizes de implantação de novos empreendimentos e loteamentos bem 
como a aprovação dos projetos observando o Plano Diretor Municipal de Jacareí;
IV - programar e supervisionar estudos e pesquisas de natureza experimental no âmbito das atividades 
fi ns do SAAE, propondo a adoção de tecnologias inovadoras, positivas e viáveis de execução;
V - realizar estudos e pesquisas sobre planejamento, administração de sistemas de infraestrutura;
VI - coordenar e orientar estudos sobre as características e condições hidrológicas da região;
VII - propor a substituição ou revisão de mecanismos, métodos e instrumentos de trabalho que possam 
resultar em redução de custos, elevação da qualidade dos produtos oferecidos e melhora das relações 
com os usuários dos serviços;
VIII - programar e orientar a execução das atividades de pesquisa, tratamento, arquivamento e 
publicação dos documentos técnicos relacionados ao planejamento e à administração dos trabalhos 
do SAAE;
IX - participar da formulação de programas e projetos que visem ampliar a atuação do SAAE;
X - elaborar mapas, quadros, gráfi cos e demonstrativos para controle das atividades programadas;
XI - fornecer subsídios e elementos técnicos de interesse para o planejamento, controle e avaliação 
das ações do SAAE;
XII - propor projetos para expansão e ou melhoria dos sistemas implantados previstos nos Planos 
Diretores de Água e Esgoto do Munícipio de Jacareí e no Plano de Saneamento;
XIII - desenvolver e propor mudanças e melhorias, padronização e manuais relativos aos trabalhos 
desenvolvidos na gerência e coordenar junto ao Diretor os trabalhos com as demais gerências;
XIV - analisar e viabilizar, observando o Plano Diretor Municipal, as propostas da Gerência Técnica de Perdas;
XV - gerenciar, analisar e aprovar projetos contratados para a obtenção ou aplicação de recursos externos;
XVI - emitir pareceres técnicos solicitados pela Diretoria;
XVII - manter e controlar os arquivos dos projetos de responsabilidade desta Gerência;
XVIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 80.  Ao Gerente Técnico de Obras compete:
I - programar, coordenar, acompanhar e supervisionar as obras e serviços executados diretamente ou 
por terceiros, quanto à qualidade e aos prazos de realização;
II - identifi car necessidades de adequação, alterações das obras em execução e propor medidas 
corretivas pertinentes;
III - instruir os processos de medição e pagamento relativos aos serviços e obras contratados a terceiros, 

responsabilizando-se pela qualidade técnica e recebimento fi nal das obras;
IV - programar a alocação de recursos humanos e materiais necessários à consecução das obras sob 
a responsabilidade da Gerência;
V - fi scalizar a execução dos projetos aprovados de loteamentos e empreendimentos aprovados pela 
Gerência Técnica de Projetos;
VI - fi scalizar e aprovar as instalações prediais de acordo com as normativas do SAAE para ligações de 
água e esgoto, inclusive fossas;
VII - emitir pareceres técnicos solicitados pela Diretoria;
VIII - manter e controlar os arquivos dos projetos de responsabilidade desta Gerência;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 81.  Ao Gerente Técnico de Projetos compete:
I - exercer a responsabilidade técnica pelos projetos de engenharia e respectivos cálculos realizados 
no Gerência;
II - programar e coordenar a elaboração de projetos de engenharia e saneamento relativos à construção, 
conservação e manutenção de instalações e dos sistemas necessários à prestação de serviços do 
SAAE;
III - adequar e coordenar a elaboração de projetos de adequação dos sistemas existentes de água e 
esgoto;
IV - emitir pareceres técnicos e análise de projetos de obras no tocante ao sistema de abastecimento 
de água e coleta de esgoto;
V - coordenar a execução de levantamentos topográfi cos, sondagens e outras atividades de pesquisas 
técnicas necessárias à execução de projetos;
VI - promover a elaboração de planilhas, desenhos, mapas, plantas, orçamentos, demais especifi cações 
técnicas e elementos necessários ao processo de licitação para contratação de obras do SAAE;
VII - acompanhar e controlar o cronograma de execução dos projetos com indicadores de produtividade 
dos mesmos;
VIII - analisar e aprovar projetos hidrossanitários submetidos à consideração do SAAE;
IX - analisar e aprovar projetos das diretrizes de loteamentos e empreendimentos emitidos pela 
Gerência Técnica de Planejamento;
X - identifi car necessidades de realização de obras a cargo da Gerência, bem como propor as medidas 
corretivas pertinentes;
XI - manter e controlar os arquivos dos projetos de responsabilidade desta Gerência;
XII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 82.  Ao Gerente Técnico de Captação de Recursos compete:
I - acompanhar a execução dos planos, programas, projetos, orçamento, avaliando resultados, assim 
como propor políticas e diretrizes de modernização institucional;
II – articular as ações de planejamento a nível municipal;
III - captar recursos para viabilizar planos e programas;
IV - assegurar aplicação de critérios técnicos na defi nição de prioridades da Autarquia;
V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 83.  Ao Diretor Técnico de Tratamento de Água e Esgoto compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar, administrar e fazer executar a programação dos serviços afetos à 
sua área dentro dos prazos previstos;
II - prestar assistência e suporte ao Presidente e as demais estruturas da Autarquia;
III - levantar dados técnicos e gerenciar trabalhos visando melhor efi ciência dos serviços prestados ao 
Município;
IV - gerenciar o sistema de tratamento de água e esgoto;
V - criar e coordenar metodologias de trabalho aliadas ao levantamento de dados técnicos de sua área 
que permitam promover a efi ciência dos serviços prestados ao Município;
VI - planejar, coordenar e manter o controle das atividades de sua área sempre buscando a modernização 
do sistema de trabalho;
VII - orientar e acompanhar a elaboração e implantação de normas, métodos e rotinas, estabelecendo 
relatórios gerenciais e indicadores para demonstrar o desempenho de sua área, de acordo com as 
metas estabelecidas;
VIII – acompanhar e zelar pela consecução de todas as atividades e objetivos defi nidos e englobados 
pelas competências da Diretoria;
IX - desempenhar as atribuições comuns aos Diretores previstas nesta Lei e executar outras atividades 
correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 84.  Ao Gerente Técnico de Tratamento de Água compete:
I - administrar, coordenar, acompanhar e orientar as operações de captação, bombeamento e 
tratamento de água;
II - programar as atividades de operação e uso dos equipamentos e instalações dos serviços de 
produção e tratamento de água;
III - estabelecer o controle dos volumes de água captada, tratada, armazenada e distribuída;
IV - administrar de forma integrada as operações de captação e produção desenvolvidas pelas 
unidades locais de produção;
V - elaborar relatórios mensais e anuais das atividades, ocorrências e resultados da Gerência;
VI - estabelecer o controle do consumo e estoques dos produtos químicos utilizados no tratamento 
de água;
VII - promover a aferição e revisão preventiva de todos os equipamentos de controle dos processos;
VIII - promover estudos e aperfeiçoamento de metodologias;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 85.  Ao Gerente Técnico de Tratamento de Esgoto compete:
I - prestar assessoria técnica à Diretoria e aos órgãos do Governo, no que tange aos sistemas de 
esgotos sanitários;
II - estabelecer as normas, procedimentos e critérios para execução das atividades e serviços relativos 
à operação, manutenção e controle dos sistemas de esgotos sanitários;
III - elaborar pareceres técnicos, em respostas as solicitações, reclamações e denúncias de clientes, 
órgãos governamentais, Ministério Público e sociedade em geral;
IV - elaborar termos de referência e subsidiar a elaboração de Contratos de Prestação de Serviços 
para operação, controle da qualidade, conservação, manutenção e proteção dos sistemas de esgotos 
sanitários;
V - atuar na gestão dos contratos de prestação de serviços da operação, manutenção e controle dos 
sistemas de esgotos sanitários;
VI - propor e participar de estudos e projetos para melhorias, reformas, otimização, ampliações de 
unidades de tratamento, elevatórias e coletas de esgotos sanitários;
VII - avaliar o recebimento de efl uentes industriais nas unidades do sistema de esgotos sanitários 
emitindo pareceres técnicos;
VIII - analisar os resultados das análises laboratoriais referentes ao processo de tratamento, interferindo 
tecnicamente de forma a garantir que o mesmo atenda a legislação vigente;
IX - coordenar e supervisionar as atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de 
esgoto e instalações concernentes ao sistema;
X - avaliar e garantir a correta destinação dos resíduos sólidos das estações de tratamento, como areia, 
material gradeado e lodo;
XI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 86.  Ao Gerente Técnico de Garantia da Qualidade de Água e Esgoto compete:
I - programar e supervisionar os trabalhos de análise e pesquisa da água, desde seu estado natural até 
a entrega ao consumo;
II - manter controle de qualidade da água destinada à população;
III - emitir pareceres e laudos regularmente, sobre a qualidade da água a ser distribuída no Município;
IV - elaborar estudos, relatórios estatísticos bem como manter um banco de dados relativo à qualidade 
dos sistemas de água;
V - supervisionar os procedimentos para os laboratórios físico-químicos, bacteriológico e hidrobiológico;
VI - coordenar o relacionamento do SAAE com os órgãos de saneamento e saúde nas atividades 
relativas ao controle de qualidade da água;
VII - dar providências às reclamações do consumidor quanto à qualidade da água distribuída;
VIII - estabelecer os programas de coletas de acordo com as Legislações vigentes;
IX - estabelecer o controle dos produtos químicos utilizados nos laboratórios do SAAE e controle de 
qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento;
X - programar e implementar esquemas de monitoramento sistemático dos padrões dos afl uentes das 
estações de tratamento de esgotos e recomendar ações corretivas;
XI - promover estudos e aperfeiçoamento das metodologias de análises de água tratada e de 
efl uentes, visando atingir excelência nos padrões de confi abilidade nos resultados obtidos segundo 
as legislações vigentes;
XII - coordenar a prestação de serviços laboratoriais relativos a análises de água e de efl uentes para 
entidades públicas e particulares, de acordo com a rotina estabelecida pelo SAAE;
XIII - programar e supervisionar os trabalhos de análise e pesquisa do efl uente, desde seu estado inicial 
até seu lançamento fi nal;
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XIV - manter controle de qualidade do efl uente a ser lançado no corpo receptor;
XV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 87.  Ao Diretor Técnico de Operação e Manutenção compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar, administrar, e fazer executar a programação dos serviços afetos 
à sua área dentro dos prazos previstos;
II - prestar assistência e suporte ao Presidente e as demais estruturas da Autarquia;
III - propor e coordenar programas de supervisão e manutenção da rede municipal de água e esgoto;
IV – supervisionar o laboratório central de controle da qualidade da água, cadastro técnico, 
desenvolvimento e gerenciamento dos esgotos industriais;
V – acompanhar e zelar pela consecução de todas as atividades e objetivos defi nidos e englobados 
pelas competências da Diretoria sob sua responsabilidade;
VI - desempenhar as atribuições comuns aos Diretores previstas nesta Lei;
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 88.  Ao Gerente Técnico de Sistemas de Água compete:
I - exercer os trabalhos, a gerência, a responsabilidade técnica e administrativa das atividades da 
unidade;
II - monitorar o tempo e qualidade de execução dos serviços;
III - coordenar e fi scalizar a execução de obras de manutenção das redes de distribuição de água 
e respectivos ramais prediais, visando eliminar perdas por vazamento, normalizar e melhorar o 
abastecimento e preservar qualidade da água;
IV - executar todas as obras de manutenção atendendo todas as normas vigentes, desde a comunicação 
até a fi nalização das mesmas;
V - interagir com os setores envolvidos, internos e externos, quando da realização dos serviços de 
manutenção;
VI - fornecer subsídios para atualização do cadastro técnico das redes de água;
VII - estudar e pesquisar novos métodos e tecnologias aplicadas às atividades da unidade, visando 
melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços e da redução dos custos dos mesmos;
VIII - promover sistemática de treinamento, visando segurança, qualidade e produtividade;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 89.  Ao Gerente Técnico de Sistemas de Esgoto compete:
I - exercer os trabalhos e a responsabilidade técnica e administrativa das unidades;
II - monitorar o tempo e qualidade dos serviços;
III - coordenar e fi scalizar a execução de obras de manutenção das redes de esgotos e dos respectivos 
ramais prediais, visando eliminar obstruções da tubulação, transbordamentos para os prédios e vias 
públicas e contaminação do meio ambiente;
IV - interagir com os setores envolvidos, internos e externos, quando da realização dos serviços de 
manutenção;
V - coordenar os serviços de conservação e limpeza das redes coletoras de esgoto, estações elevatórias 
e fossas sépticas;
VI - fornecer subsídios para a atualização do cadastro técnico das redes de esgoto;
VII - estudar e pesquisar novos métodos e tecnologias aplicadas às atividades da unidade, visando 
melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços e da redução dos custos dos mesmos;
VIII - desenvolver e fazer cumprir procedimentos para padronização da Gerência;
IX - promover sistemática de treinamento visando segurança, qualidade e produtividade;
X - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 90.  Ao Gerente Técnico de Controle Operacional compete:
I - desenvolver e manter sistema de controle operacional das estações elevatórias, reservatórios e 
registros de manobra e macro medições da rede de distribuição, visando a otimizar o sistema e garantir 
o abastecimento normal de todos os logradouros servidos;
II - gerir o controle de distribuição de água dos caminhões pipa;
III - implantar e manter esquema de levantamento e registro de dados estatísticos dos sistemas de água 
e esgotos para análise e informação;
IV - propor projetos e execução de obras e serviços relativos à otimização dos sistemas de água, como 
instalação de válvulas de controle, interligações e setorização de redes e autorização de operações;
V - coordenar programa de telemetria das redes de distribuição de água;
VI - fornecer subsídios para atualização de cadastro das redes de água;
VII - promover sistemática de treinamento visando segurança, qualidade e produtividade;
VIII - estudar e pesquisar novos métodos e tecnologias aplicadas às atividades da unidade, visando 
melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços e da redução dos custos dos mesmos;
IX - pesquisar novos métodos e equipamentos visando à melhoria contínua dos processos, redução de 
custos e o bem estar dos servidores; 
X - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 91.  Ao Gerente Técnico de Manutenção de Instalações compete:
I - coordenar os serviços de manutenção dos equipamentos mecânicos, hidráulicos, elétricos e 
eletrônicos utilizados nos sistemas de água e esgoto do SAAE;
II - coordenar os serviços de manutenção preventiva e corretiva e conservação dos prédios 
administrativos e operacionais do SAAE, bem como galpões, reservatórios e demais construções 
destinadas à operação dos sistemas de água e esgoto;
III – formular, executar plano de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, formular, gerir 
um programa de controle e racionalização de energia elétrica;
IV - promover as atividades de limpeza e desinfecção de reservatórios e redes de água;
V - estabelecer e implementar procedimentos operacionais padrão para cada atividade desenvolvida 
na unidade;
VI - controlar os equipamentos utilizados em campo pelas equipes;
VII - promover sistemática de treinamento visando segurança, qualidade e produtividade;
VIII - pesquisar novos métodos e equipamentos visando à melhoria contínua dos processos e redução 
de custos e bem estar dos servidores;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
Art. 92.  Ao Gerente de Controle de Programação compete:
I - desenvolver, manter, controlar o sistema de programação dos sistemas de operação e manutenção 
e tratamento de água e esgoto;
II - gerir os índices de tempo entre abertura e fechamento das ordens de serviço, garantindo a 
confi abilidade dos mesmos;
III - manter sistema de informação às unidades, buscando a melhoria contínua dos processos;
IV - controlar a entrada e saída dos materiais utilizados no serviço;
V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelos seus superiores.
CAPÍTULO VI
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
Art. 93.  Somente serão designados para o exercício de função gratifi cada os servidores efetivos do 
SAAE e os servidores cedidos pela Prefeitura, Autarquias, Fundações, Câmara Municipal ou por outros 
órgãos, Poder ou ente Federativo, em exercício nesta Autarquia.
§ 1º  Os servidores serão designados para as funções gratifi cadas por livre iniciativa do Presidente do 
SAAE. 
§ 2º  O servidor designado para exercer função gratifi cada, o fará cumulativamente com as atribuições 
inerentes ao seu cargo efetivo, reportando-se ao responsável pela unidade administrativa na qual se 
encontra lotado.
§ 3º  As atribuições específi cas das funções gratifi cadas, quantitativos e valores estão previstos no 
Anexo II - FUNÇÕES GRATIFICADAS, desta Lei.
§ 4º  Os valores da referência das funções gratifi cadas serão reajustados automaticamente na mesma 
data e índice de reajuste de vencimento concedido aos servidores públicos municipais, observados os 
parâmetros legais e constitucionais.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 94.  Até 31 de dezembro de 2020 será permitida a nomeação para os cargos de provimento em 
comissão, os gerentes que estejam cursando a graduação exigida como requisito para provimento do 
cargo.
§ 1º  Cessará a nomeação caso o servidor deixe de frequentar regularmente o respectivo curso, 
devendo comprovar perante a Autarquia a regularidade de sua matrícula, semestralmente.
§ 2º  Não se aplicará o disposto no §1º deste artigo se o servidor apenas mudar de curso, sendo 
responsabilidade do servidor manter a Gerência de Gestão de Pessoas ciente dessas alterações.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 95.  Além dos órgãos instituídos por esta Lei, poderão ser criados pela Presidência, através de ato 
administrativo, grupos de trabalho, comissões ou colegiados semelhantes, com atribuições de executar 
determinados projetos e atividades.
Art. 96.  A jornada de trabalho dos servidores do SAAE é de 40 (quarenta) horas semanais, salvo 
disposição diversa em Lei específi ca.
§ 1º  É permitida a compensação das horas eventualmente excedentes, realizadas exclusivamente 

por necessidade de serviço, em descanso a ser concedido em outro dia, desde que autorizado pela 
respectiva Diretoria.
Art. 97.  Poderá ser concedida jornada ou horário de trabalho diferenciados ao servidor efetivo, em 
virtude de ingresso em curso de Mestrado ou Doutorado, para compatibilizar a grade da graduação 
com o exercício do cargo.
Parágrafo único.  A concessão prevista no caput deste artigo dependerá de comprovação da 
necessidade por parte do servidor, de autorização da Autoridade competente e perdurará apenas pelo 
tempo indispensável à conclusão do curso.
Art. 98.  Ficam criados e mantidos os cargos de provimento em comissão, cuja referência, vencimento 
e lotação constam do ANEXO I - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO desta Lei.
Art. 99.  Aos titulares dos cargos públicos efetivos de Chefe de Divisão de Tesouraria, Chefe de 
Divisão Técnica de Manutenção e Reparos, Chefe de Divisão Técnica de Controle Operacional e 
Chefe de Divisão Técnica de Conservação das Redes de Água, cuja denominação fora alterada para 
Gerentes, por força da Lei nº 5.502, de 23 de dezembro de 2010 com as especifi cações respectivas, 
cujo provimento atual é de caráter efetivo, classifi cados na Referência nº 13 do quadro Escala de 
Vencimento de Cargos Efetivos do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, serão 
transformados, na vacância, em cargos públicos de provimento em comissão de ocupação exclusiva 
por servidor efetivo do SAAE, conforme Anexo I – Cargos de Provimento em Comissão, desta Lei.
Parágrafo único.  Aos ocupantes dos cargos efetivos descritos no caput deste artigo, fi cam assegurados 
todos os direitos já incorporados.
Art. 100. Altera-se a referência prevista no quadro Escala de Vencimento de Cargos Efetivos do SAAE 
– Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, da Lei Municipal nº 2.915, de 13 de março de 1991 
dos seguintes cargos, de provimento efetivo:
I - Analista de Saneamento, para referência 12;
II- Encarregado de Equipe de Serviço, para referência 7; 
III- Técnico de Enfermagem, para referência 7;
IV - Mestre de Saneamento, para referência 7;
V – Procurador, para referência 12.
Art. 101.  As disposições desta Lei poderão ser objeto de regulamentação no que for cabível ou 
necessário.
Art. 102.  As matérias não disciplinadas expressamente nesta Lei continuam sendo regidas por leis 
específi cas que disponham sobre a matéria e pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Jacareí, inclusive no que tange aos direitos e benefícios garantidos aos servidores públicos municipais.
Art. 103.  As despesas decorrentes desta Lei correrão pelas dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 104.  Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 5.502, de 07 de julho de 2010.
Art. 105.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 21 DE SETEMBRO DE 2017.
IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA.

ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Cargos Referência Quantidade Vencimento Pré-requisito

Presidente CC0 1 R$11.400,46 Ensino Superior Completo

Diretor Geral CCI 1 R$ 7.747,33 Ensino Superior Completo

Assessor Técnico CCII 9 R$ 6.036,47 Ensino Superior Completo

Assessor Comunitário CCIII 2 R$ 3.945,39 Ensino Médio Completo

Assessor de Comunicação CCIII 1 R$ 3.945,39

Ensino Superior 
Completo em Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, 
Rádio e TV ou áreas afi ns

Procurador Chefe CCI 1 R$ 7.747,33 Ser titular do cargo efetivo 
de Procurador do SAAE

Diretor Administrativo CCII 1 R$ 6.036,47 Ensino Superior Completo

Gerente de Gestão de Pessoas CCIII 1 R$ 3.945,39
Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

Gerente de Licitações e 
Compras CCIII 1 R$ 3.945,39

Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

Gerente de Contratos e 
Convênios CCIII 1 R$ 3.945,39

Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

Gerente de Bens Móveis e 
Documentos CCIII 1 R$ 3.945,39

Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

Gerente de Tecnologia da 
Informação CCIII 1 R$ 3.945,39

Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

Gerente de Logística CCIII 1 R$ 3.945,39
Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

Diretor Financeiro CCII 1 R$ 6.036,47 Ensino Superior Completo

Gerente da Tesouraria CCIII 1 R$ 3.945,39
Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

Gerente de Controladoria CCIII 1 R$ 3.945,39
Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

Gerente da Contabilidade CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir registro no CRC
- possuir
Ensino Superior Completo

Diretor Comercial CCII 1 R$ 6.036,47 Ensino Superior Completo

Gerente de Atendimento CCIII 1 R$ 3.945,39
Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo
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Gerente de Análise e Avaliação 
de Consumo CCIII 1 R$ 3.945,39

Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

Gerente Técnico de Perdas CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CREA 
ou CAU

Diretor Técnico de Planejamento 
e Obras CCII 1 R$ 6.036,47 Ensino Superior Completo

Gerente Técnico de 
Planejamento CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CREA 
ou CAU

Gerente Técnico de Obras CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CREA 
ou CAU

Gerente Técnico de Projetos CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CREA 
ou CAU

Gerente Técnico de Captação 
de Recursos CCIII 1 R$ 3.945,39

Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

Diretor Técnico de Tratamento 
de Água e Esgoto CCII 1 R$ 6.036,47 Ensino Superior Completo

Gerente Técnico de Tratamento 
de Água CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CRQ

Gerente Técnico de Tratamento 
de Esgoto CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CRQ

Gerente Técnico de Garantia da 
Qualidade de Água e Esgoto. CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CRQ

Diretor Técnico de Operação e 
Manutenção CCII 1 R$ 6.036,47 Ensino Superior Completo

Gerente Técnico de Sistemas 
de Água CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CREA 
ou CAU

Gerente Técnico de Sistemas 
de Esgoto CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CREA 
ou CAU

Gerente Técnico de Controle 
Operacional CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CREA 
ou CAU

Gerente Técnico de Manutenção 
de Instalações CCIII 1 R$ 3.945,39

- ser titular de cargo 
efetivo do SAAE
- possuir
Ensino Superior Completo
- possuir registro no CREA 
ou CAU

Gerente de Controle de 
Programação CCIII 1 R$ 3.945,39

Ser titular de cargo efetivo 
do SAAE e possuir
Ensino Superior Completo

ANEXO II
FUNÇÕES GRATIFICADAS

Referência Quantidade Gratifi cação
FG1 32 R$ 866,07

FG2 12 R$ 592,97

FG1 Atribuições:
Assessorar o superior da unidade, supervisionando o desenvolvimento de tarefas, quando determinado 
pelo mesmo; coordenar grupos específi cos de trabalho; realizar a interface entre as demandas da 
equipe perante o gestor; transmitir à equipe as determinações do gestor e zelar pelo cumprimento 
destas; dirimir ocorrências cotidianas, na medida em que lhe for possível, seguindo os parâmetros 
estabelecidos pelos gestores da unidade. Obter documentação perante órgãos públicos ou terceiros 
para instrução de procedimentos internos ou exigidos por lei, mantendo-os atualizados e organizados, 
devidamente acondicionados na forma determinada. Elaborar documentos ofi ciais quando solicitado.
FG2 – Atribuições:
Realizar o atendimento ao cidadão. Coordenar procedimentos que possam contribuir com a melhoria das 

rotinas de trabalho da unidade, propondo ações inovadoras. Buscar, continuamente, o aprimoramento 
das rotinas de trabalho; auxiliar o gestor na elaboração, manutenção e cumprimento das metodologias 
de trabalho. Realizar conferência de documentos próprios da unidade, mantendo-os organizados e 
devidamente acondicionados na forma determinada.

L E I Nº 6.154/2017
Dispõe sobre denominação da Ponte Dr. Ruy Bueno de Arruda Camargo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º  Fica denominada PONTE DR. RUY BUENO DE ARRUDA CAMARGO, mais conhecido como 
Dr. RUY BUENO, a ponte localizada sobre o Rio Paraíba do Sul, na Estrada Municipal do Bom 
Jesus, Bairro Bom Jesus, área rural do Município de Jacareí.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 21 DE SETEMBRO DE 2017.
IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal
AUTOR: VEREADOR ARILDO BATISTA.

L E I  C O M P L E M E N TA R   Nº  095/2017
Altera a Lei Complementar nº 5, de 28 de dezembro de 1992, que “Dispõe sobre o Código 
Tributário do Município de Jacareí, e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
Art.1º  A Lei Complementar nº 5, de 28 de dezembro de 1992, passa a vigorar com os seguintes 
acréscimos e alterações:
“Art. 130. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidirá sobre a prestação de serviços 
constantes da seguinte lista, ainda que não se constituam como atividade preponderante do prestador:
1. Serviços de informática e congêneres:
1.1.01 Análise e desenvolvimento de sistema;
1.1.02 Análise e desenvolvimento de software;
1.02.01 Programação;
1.03.01 Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas 
eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres;
1.03.02 Provedor de Internet;
1.04.01 Elaboração de programa de computadores, inclusive jogos eletrônicos, independentemente da 
arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones 
e congêneres;
1.05.01 Licenciamento, locação ou cessão de direito de uso de programas de computação;
1.06.01 Assessoria e consultoria de informática;
1.07.01 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi guração e manutenção de programas 
de computação e bancos de dados;
1.08.01 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas;
1.08.02 Hospedagem de site;
1.08.03 Editoração eletrônica;
1.1.01  Disponibilização, sem cessão defi nitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio 
da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdo 
pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei n. 12.485, de 12 de setembro 
de 2011, sujeita ao ICMS);
2. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza:
2.01.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3. Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres:
3.01 (VETADO)
3.02.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda;
3.02.02 Cessão de direito de uso de fi tas de vídeo, DVD e assemelhados;
3.03.01 Exploração de salão de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras 
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversão, canchas e 
congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza;
3.04.01 Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado 
ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.
3.05.01 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
4. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres:
4.01.01 Medicina e biomedicina;
4.01.02 Médico residente;
4.02.01 Análises clínicas em: patologia; eletricidade médica; radioterapia; quimioterapia; ultrassonografi a; 
medicina nuclear; ressonância magnética; radiologia; tomografi a; citopatologia; cistoscopia; 
colonoscopia; densitometria óssea; ecocardiograma; ecodopplercardiograma; eletrocardiograma; 
eletroencefalograma; eletrofi siologia; eletroneuromiografi a; endoscopia; espirometria; estudo 
urodinâmico; fi bronasofaringolaringoscopia; fi siatria; gastroenterologia; geneticista; hematologia; 
hemodiálise; hemoterapia; hepatologia; histeroscopia; holter; homeopatia; impedanciometria; 
infectologia; mamografi a; mapeamento de retina; arritmia;  mastologia; nefrologia; neurologia; 
obstetrícia; oftalmologia; oncologia; ortopedia e traumatologia; otoneurologia; otorrinolaringologia; 
patologia; neonatologia; pneumologia; polissonografi a; proctologia; retossigmoidoscopia; reumatologia; 
urologia e congêneres;
4.03.01 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, 
ambulatórios e congêneres;
4.04.01 Instrumentação cirúrgica;
4.05.01 Acupuntura;
4.06.01 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares;
4.07.01 Serviços Farmacêuticos;
4.07.02 Serviços de manipulação ou dispensação de fórmulas alopáticas ou homeopáticas, para uso 
exclusivo do encomendante;
4.08.01 Terapia ocupacional, fi sioterapia e fonoaudiologia;
4.09.01 Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental;
4.09.02 Serviços de Home Care;
4.09.03 Serviços de Cuidador de Idosos;
4.09.04 Massoterapia e Terapia Holísticas e complementares,
4.10.01 Nutrição;
4.11.01 Obstetrícia;
4.12.01 Odontologia;
4.13.01 Ortóptica;
4.14.01 Próteses sob encomenda;
4.15.01 Psicanálise;
4.15.02 Psicoterapia;
4.15.03 Psicopedagogia;
4.16.01 Psicologia;
4.17.01 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres, exceto quando mantidos 
por entidades sem fi ns lucrativos;
4.18.01 Inseminação artifi cial, fertilização in vitro e congêneres;
4.19.01 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres;
4.20.01 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie;
4.21.01 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres;
4.22.01 Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, 
hospitalar, odontológica e congêneres;
4.23.01 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, 
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador mediante indicação do benefi ciário;
4.24.01 Exercício de óptico Optometrista e prestação de serviços de Optometria Básica e Plena;
5. Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres:
5.01.01 Medicina Veterinária e Zootecnia;
5.02.01 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária;
5.03.01 Laboratórios de análises clínicas na área veterinária;
5.04.01 Inseminação artifi cial, fertilização in vitro e congêneres;
5.05.01 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres;
5.06.01 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie;
5.07.01 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congênere;
5.08.01 Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento, adestramento e cuidador de 
animais e congêneres;
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5.09.01 Planos de atendimento e assistência médico-veterinária;
5.09.02 Funerais veterinários, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; 
transporte do corpo cadavérico; fornecimento de fl ores, coroas e outros paramentos; desembaraço 
de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, 
conservação ou restauração de cadáveres de animais;
5.09.03 Translado intramunicipal e cremação de corpos cadavéricos de animais;
5.09.04  Planos ou convênio funerários veterinários;
5.09.05 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios de animais;
5.09.06 Cessão de uso de espaço em cemitérios para sepultamento de animais.
6. Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres:
6.01.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres;
6.02.01 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congênere;
6.03.01 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres;
6.04.01 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas;
6.04.02 Personal Trainer;
6.05.01 Centros de emagrecimento, SPA e congêneres;
6.06.01 Aplicação de Tatuagem, Piercing e congêneres.
7.Serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil; 
manutenção, limpeza, saneamento e congêneres:
7.01.01 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 
congêneres;
7.01.02 Engenharia mecânica;
7.01.03 Outras engenharias;
7.02.01 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 
montagem de produtos, peças e equipamentos;
7.02.02 Execução de Obras de Telecomunicações;
7.02.03 Execução de Edifi cações em Geral;
7.02.04 Execução de obras pelo sistema de pré-moldados;
7.02.05 Execução de Obras de arte especiais (pontes, viadutos, túneis);
7.02.06 Execução de Estruturas em geral;
7.02.07 Serviço complementares, execução de alambrados, cercas, redes de proteção, telas e 
congêneres;
7.02.08 Impermeabilizações e isolamentos;
7.02.09 Serviços de Instalação ou Montagem de antena externa, cabo ou satélite para televisão, 
internet ou congêneres;
7.02.10 Serviços de Eletricista (alarmes e sistemas de segurança);
7.02.11 Montagem de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
7.02.12 Instalação e montagem de aparelhos e centrais de ar condicionado, refrigeração ou ventilação;
7.02.13 Serviços de revestimentos em gesso;
7.02.14 Serviços tecnológicos coligados ao grafeno;
7.03.01 Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e 
projetos executivos para trabalhos de engenharia;
7.04.01 Demolição;
7.05.01 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres;
7.05.02 Execução de Obras para sinalização e complementação para sistemas viários;
7.06.01 Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, 
vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço;
7.06.02 Serviços de Marmoraria;
7.07.01 Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres;
7.08.01 Calafetação;
7.09.01 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação fi nal de 
lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer;
7.09.02 Reciclagem e refi no de óleo lubrifi cante e congêneres;
7.10.01 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 
piscinas, parques, jardins e congêneres;
7.10.02 Desentupidora de esgotos, fossas e congêneres;
7.11.01 Decoração, paisagismo e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores;
7.12.01 Controle e tratamento de efl uentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e 
biológicos;
7.13.01 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, 
pulverização e congêneres;
7.14 (VETADO)
7.15 (VETADO)
7.16.01 Florestamento, refl orestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, 
colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração fl orestal e dos serviços congêneres 
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de fl orestas para quaisquer fi ns e por quais meios;
7.16.02 Mecanização Agrícola;
7.16.03 Aviação Agrícola;
7.17.01Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres;
7.18.01 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 
congêneres;
7.19.01 Acompanhamento e fi scalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo;
7.20.01 Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografi a, mapeamento, levantamentos 
topográfi cos, batimétricos, geográfi cos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres;
7.21.01 Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfi lagem, concretação, testemunhagem, 
pescaria, estimulação e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo, gás natural 
e de outros recursos minerais;
7.22.01 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
8. Serviços de educação, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e 
avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza:
8.01.01 Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio, inclusive pelo sistema EAD;
8.01.02 Ensino Superior, extensão universitário, pós-graduação, inclusive em EAD;
8.02.01 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de 
qualquer natureza, inclusive pelo sistema EAD;
8.02.02 Escola de preparação para cursos superiores (cursinhos);
8.02.03 Ensino de escola de Cabeleireiros e congêneres;
8.02.04 Ensino de línguas, Presencial, Semipresencial ou em EAD;
8.02.05 Ensino de música, violão, piano e/ou outros instrumentos musicais;
8.02.06 Ensino de arte culinária, costura, educação artística, artesanato, ceramista e congêneres;
8.02.07 Treinamento, instrução na área de Informática;
8.02.08 Auto Escola;
8.02.09 Moto Escola;
8.02.10 Curso de gemologia, cursos de ourivesaria; curso de bijuteria e curso de preparação de 
folheados, congêneres;
8.02.11 Serviços de Designer Instrucional.
9. Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres:
9.01.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, fl at, apart-hotéis, 
hotéis residência, hoster, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 
congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação, quando 
incluído no preço da diária, fi ca sujeito ao Imposto Sobre Serviços);
9.02.01 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, 
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres;
9.03.01 Guias de Turismo.
10. Serviços de intermediação e congêneres:
10.01.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de 
planos de saúde e de planos de previdência privada;
10.02.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e 
contratos quaisquer;
10.03.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística 
ou literária;
10.04.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil 
(leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring);
10.05.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em 
outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, 
por quaisquer meios;

10.06.01 Agenciamento marítimo;
10.07.01 Agenciamento de notícias;
10.08.01 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por 
quaisquer meios;
10.09.01 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial;
10.10.01 Distribuição de bens de terceiros.
11. Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres:
11.01.01 Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações;
11.02.01 Vigilância armada, vigilância desarmada, segurança, serviços de portaria ou monitoramento 
físico ou eletrônico de bens e pessoas e semoventes;
11.02.02 Monitoramento, vigilância, inspeção, avaliação e acompanhamento de bens, obras e serviços 
via sistema de drones ou outros equipamentos periféricos eletrônicos;
11.03.01 Escolta, inclusive de veículos e cargas;
11.04.01 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie;
12. Serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres:
12.01.01 Espetáculos Teatrais;
12.02.01 Exibições cinematográfi cas;
12.03.01 Espetáculos circenses;
12.04.01 Programas de auditório;
12.05.01 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres;
12.06.01 Boates, taxi-dancing e congêneres;
12.06.02 Drive-in;
12.07.01 Shows, ballet, danças, desfi les, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres, 
exceto quando promovidos por entidades sem fi ns lucrativos;
12.08.01 Feiras, exposições, congressos e congêneres;
12.09.01 Bilhares, boliches, futebol de mesa e diversões eletrônicas ou não;
12.09.02 “Lan houses” ou “cyber cafés”;
12.10.01 Corridas e competições de animais;
12.11.01 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do 
espectador;
12.12.01 Execução de música;
12.13.01 Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, 
ballet, danças, desfi les, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres;
12.14.01 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer 
processo;
12.15.01 Desfi les de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres;
12.16.01 Exibição de fi lmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfi les, óperas, 
competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres;
12.17.01 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
13. Serviços relativos à fonografi a, fotografi a, cinematografi a e reprografi a:
13.01.01 (VETADO)
13.02.01 Fonografi a ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres;
13.03.01 Fotografi a e cinematografi a, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e 
congêneres;
13.03.02 Produção audiovisual;
13.04.01 Reprografi a, microfi lmagem e digitalização;
13.05.01 Composição gráfi ca, inclusive confecção de impressos gráfi cos, fotocomposição, 
clicheria, zincografi a, fotolitografi a, exceto se destinos a posterior operação de comercialização ou 
industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto 
de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais 
técnicos e de instrução, quando fi carão sujeitos ao ICMS;
13.05.02 Artes gráfi cas, Tipografi a.
14. Serviços relativos a bens de terceiros:
14.01.01 Lubrifi cação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 
manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou 
de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fi cam sujeitas ao ICMS);
14.01.02 Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores;
14.01.03 Borracharia;
14.01.04 Lubrifi cação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, manutenção e conservação de 
aeronaves;
14.01.05 Conserto, restauração, lustração de móveis em geral;
14.02.01 Assistência Técnica;
14.03.01 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que fi cam sujeitas ao ICMS);
14.03.02 Retifi ca de motores (exceto peças e partes empregadas, que fi cam sujeitas ao ICMS);
14.04.01 Recauchutagem ou regeneração de pneus;
14.05.01 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, benefi ciamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastifi cação, costura, 
acabamento, polimento e congêneres, de objetos quaisquer;
14.05.02 Tornearia e Usinagem;
14.05.03 Jateamento;
14.06.01 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem 
industrial, prestados ao usuário fi nal, exclusivamente com material por ele fornecido;
14.06.02 Serviços de Instalação ou Montagem de toldos ou congêneres, fi xos ou provisórios;
14.06.03 Instalação e montagem de cozinhas planejadas ou outros ambientes, moduladas ou não;
14.06.04 Instalação e montagem de mobiliário para estabelecimentos (aparelhados ou não de 
equipamentos tais como balcões refrigerados ou aquecidos);
14.07.01 Colocação de molduras e congêneres;
14.08.01 Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres;
14.09.01 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário fi nal, exceto aviamento;
14.09.02 Modista; Designer de Moda; Designer de Jóias; Modelagem de Produtos Artíticos;
14.10.01 Tintura e lavanderia;
14.11.01 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral;
14.12.01 Funilaria e lanternagem;
14.02.02 Pintura automotiva;
14.13.01 Carpintaria e serralheria;
14.13.02 Marcenaria (Instalação, montagem ou conserto de bens móveis);
14.14.01 Guinchos intramunicipal, guindastes e içamento;
15. Serviços relacionados ao setor bancário ou fi nanceiro, inclusive aqueles prestados por 
instituições fi nanceiras autorizadas a funcionar pela União, pelo banco central, CMN e CVM. 
(conglomerados fi nanceiros, instituições de crédito e fomento; correspondentes bancários; 
institutos e agências de fomento e desenvolvimento):
15.01.01 Administração de fundos quaisquer, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira 
de clientes, de cheques pré-datados; corretoras de valores inclusive de trabalhos via Home Brocker e 
congêneres;
15.01.02 Administração de Consórcio;
15.01.03 Casas de câmbio, negociações com criptomoedas ou qualquer outro tipo de moeda digital, 
independentemente da plataforma utilizada;
15.02.01 Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e 
caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como manutenção das referidas contas ativas e 
inativas;
15.03.01 Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de 
atendimento e de bens e equipamentos em geral;
15.04.01 Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado 
de capacidade fi nanceira e congêneres;
15.05.01 Cadastro, elaboração de fi cha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou 
exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) ou em quaisquer outros bancos 
cadastrais;
15.06.01 Emissão, remissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono 
de fi rmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com 
a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento 
fi duciário ou depositário; devolução de bens em custódia;
15.07.01 Acesso, movimentação, atendimento e consulta às contas em geral, por qualquer meio ou 
processo, inclusive por telefone, facsímile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive 
vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e 
demais informações relativas às contas em geral, por qualquer meio ou processo;
15.08.01 Emissão, remissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato 
de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou 
contratação de aval, fi ança, anuência e congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 
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quaisquer fi ns;
15.09.01 Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, 
substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados 
ao arrendamento mercantil (leasing);
15.10.01 Serviços relacionados às cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, 
de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio 
eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento 
ou pagamento; emissão de carnês, fi chas de compensação, impressos e documentos em geral;
15.11.01 Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, 
representação de títulos, e demais serviços a eles relacionados;
15.12.01 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários;
15.13.01 Serviços relacionados às operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, 
cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança 
ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 
transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta de crédito de importação, exportação 
e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas às operações de 
câmbio;
15.14.01 Fornecimento, emissão, remissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de 
crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres;
15.15.01 Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive 
depósito identifi cado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em 
terminais eletrônicos e de atendimento;
15.16.01 Emissão, remissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, 
ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de 
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral;
15.17.01 Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, 
avulso ou por talão;
15.18.01 Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise 
técnica e jurídica, emissão, remissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e 
remissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.
16. Serviços de transporte de natureza municipal:
16.01.01 Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de 
passageiros;
16.02.01 Outros serviços de transporte de natureza municipal.
17. Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres:
17.01.01 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; 
análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer 
natureza inclusive cadastro e similares;
17.01.02 Serviços de atendimento a clientes de terceiros, quando prestados por central de chamadas;
17.01.03 Serviços de Telemarketing, Teleatendimento, Televendas e congêneres; Telemarketing Ativo 
(administrativo, fi nanceiro, operacional, tecnologia da informação, contact center); Telemarketing 
Receptivo: Central de Atendimento (Call Center), Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC), Help Desk 
e Suporte Técnico, Serviços de Atendimento por IP; Central de e-mail através do teleatendimento e 
outros sistemas integrados de ERP;
17.02.01 Datilografi a, digitação, estenografi a, expediente, secretaria em geral, resposta audível, 
redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres;
17.02.02 Serviços de Organização, digitalização e guarda de documentos; inclusive Sistema Cloud 
Computing (Nuvem);
17.02.03 Serviços de guarda de objetos; Serviços de locação de box fi xo ou móvel;
17.03.01 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, fi nanceira ou administrativa;
17.04.01 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra;
17.05.01 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou 
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço;
17.06.01 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou 
sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários;
17.06.02 Pesquisa de mercado;
17.07 (VETADO);
17.08.01 Franquia (franchising);
17.09.01 Perícias, laudos, exames técnicos, visitas e análises técnicas;
17.09.02 Exames Psicotécnicos;
17.10.01 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres;
17.10.02 Planejamento, organização, administração da promoção de eventos e congêneres;
17.11.01 Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, 
que fi ca sujeito ao ICMS);
17.12.01 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros;
17.13.01 Leilão e congêneres;
17.14.01 Advocacia;
17.15.01 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica;
17.16.01 Auditoria;
17.17.01 Análise de Organização e Métodos;
17.18.01 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza;
17.19.01 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares;
17.20.01 Consultoria e assessoria econômica ou fi nanceira;
17.21.01 Estatística;
17.21.02  Serviços de Engenharia Econômica, Econometria, Métodos Quantitativos e congêneres;
17.22.01 Cobrança em geral;
17.23.01 Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de 
informações, administração, de contas a receber ou a pagar e em geral;
17.24.01 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres;
17.25.01 Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer 
meio (exceto livros, jornais periódicos e nas modalidades de serviços de radiofusão sonora e de sons e 
imagens de recepção livre e gratuita).
18. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação 
de riscos para cobertura de contratos de seguros:
18.01.01 Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de 
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
19. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, 
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de 
capitalização e congêneres:
19.01.01 Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, 
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres.
20. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários 
e metroviários:
20.01.01 Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, 
reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, 
capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, 
serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, 
logística e congêneres;
20.02.01 Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem 
de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, 
serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres;
20.03.01 Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, 
mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.
21. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais:
21.01.01 Serviços de registros públicos, cartorários e notariais
22. Serviços de exploração de rodovia:
22.01.01 Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, 
envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços 
defi nidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas ofi ciais.
23. Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres:
23.01.01 Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
24. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos 
e congêneres:
24.01.01 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos 
e congêneres.
25. Serviços funerários:

25.01.01 Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte 
do corpo cadavérico; fornecimento de fl ores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de 
óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou 
restauração de cadáveres;
25.02.01 Translado intramunicipal e cremação de corpos cadavéricos;
25.03.01 Planos ou convênio funerários;
25.04.01 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios;
25.05.01 Cessão de uso de espaço em cemitérios para sepultamento.
26. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres:
26.01.01 Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios, suas agências franqueadas; courrier e congêneres;
26.01.02 Transporte de valores dentro do território do Município;
27. Serviços de assistência social:
27.01.01 Serviços de assistência social;
28. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza:
28.01.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
29. Serviços de biblioteconomia:
29.01.01 Serviços de biblioteconomia.
30. Serviços de biologia, biotecnologia e química:
30.01.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química.
31. Serviços técnicos em edifi cações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 
congêneres:
31 01.01 Serviços técnicos em edifi cações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 
congêneres.
32. Serviços de desenhos técnicos:
32.01.01 Serviços de desenhos técnicos;
32.01.02 Outros serviços de desenhos técnicos por meio eletrônico e congêneres (AutoCAD, QGIS, 
GIS, Geoprocessamento, PDMS, CATIA e outros).
33. Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres:
33.01.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
34. Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres:
34.01.01 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
35. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas:
35.01.01 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas;
35.01.02 Locutor, apresentador.
36. Serviços de meteorologia:
36.01.01 Serviços de meteorologia.
37. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins:
37.01.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
38. Serviços de museologia:
38.01.01 Serviços de museologia.
39. Serviços de ourivesaria e lapidação:
39.01.01 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).
40. Serviços relativos a obras de arte sob encomenda:
40.01.01 Obras de arte sob encomenda. ” (NR)
Art. 2º  O ANEXO nº 1 da Lei Complementar nº 5, de 28 de dezembro de 1992, passa a vigorar com os 
seguintes acréscimos e alterações:
“ANEXO N.º 1
Tabela n.º 1
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza”

ITENS ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO SERVIÇO

I 5% preço do serviço

itens: 3.02.01, 3.02.02 e 3.04.01; 6.02.01, 
6.03.01, 6.05.01, 6.06.01 10.04.01, 10.06.01, 
10.07.01 e 10.08.01; 12.04.01, 12.06.01, 
12.06.02, 12.07.01, 12.09.01, 12.09.02, 
12.10.01, 12.11.01 e 12.13.01; 15.01.01, 
15.01.03, 15.02.01, 15.03.01, 15.04.01, 
15.05.01, 15.06.01, 15.07.01, 15.08.01, 
15.09.01, 15.10.01, 15.11.01, 15.12.01, 
15.13.01, 15.14.01, 15.15.01, 15.16.01, 
15.17.01 e 15.18.01; 17.08.01, 17.11.01, 
17.16.01, 17.22.01 e 17.23.01; 19.01.01; 
21.01.01; 22.01.01; 37.01.01.

II 3% preço do serviço

itens: 3.05.01; 5.08.01; 7.01.01, 7.01.02, 
7.01.03, 7.02.01, 7.02.02, 7.02.03, 
7.02.04, 7.02.05, 7.02.06, 7.02.07, 
7.02.08, 7.02.09, 7.02.10, 7.02.11, 
7.02.12, 7.02.13, 7.02.14, 7.03.01, 
7.04.01, 7.05.01, 7.05.02, 7.06.01, 
7.06.02, 7.07.01, 7.08.01, 7.09.01, 
7.09.02 7.10.01, 7.10.02, 7.11.01, 7.12.01, 
7.13.01,  7.16.01, 7.16.02, 7.16.03, 
7.17.01, 7.19.01, 7.20.01, 7.21.01 e 
7.22.01; 8.01.01, 8.01.02, e 8.02.01, 
8.02.02, 8.02.03, 8.02.04, 8.02.05, 
8.02.06, 8.02.07, 8.02.08, 8.02.09, 
8.02.10 e 8.02.11; 9.01.01, 9.02.01 e 
9.03.01; 10.01.01, 10.02.01, 10.03.01, 
10.09.01 e 10.10.01; 11.01.01, 11.02.01, 
11.02.02, 11.03.01, e 11.04.01; 12.03.01, 
12.05.01, 12.16.01 e 12.17.01; 13.02.01, 
13.03.01, 13.03.02, 13.04.01, 13.05.01 e 
13.05.02; 14.01.01, 14.01,02, 14.01.03, 
14.01.04, 14.01.05, 14.02.01, 14.03.01, 
14.03.02, 14.04.01, 14.05.01, 14.05.02, 
14.05.03, 14.06.01, 14.06.02, 14.06.03, 
14.06.04, 14.07.01, 14.08.01, 14.09.01, 
14.09.02, 14.10.01 e 14.11.01; 15.01.02; 
16.01.01 e 16.02.01; 17.01.01, 17.01.02, 
17.01.03 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 
17.03.01, 17.04.01, 17.05.01, 17.06.01, 
17.06.02 17.09.01, 17.09.02, 17.12.01, 
17.13.01, 17.14.01, 17.15.01, 17.17.01, 
17.18.01, 17.20.01; 17.21.01, 17.21.02 e 
17.25.01; 18.01.01; 20.01.01, 20.02.01 e 
20.03.01; 23.01.01; 24.01.01; 25.01.01, 
25.02.01, 25.03.01, 25.04.01 e 25.05.01; 
26.01.01 e 26.01.02; 28.01.01; 29.01.01; 
30.01.01; 32.01.01 e 32.01.02; 33.01.01; 
34.01.01; 35.01.01; 35.01.02, 36.01.01; 
38.01.01; 39.01.01; 40.01.01.
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III 2% preço do serviço

itens: 1.01.01, 1.01.02, 1.02.01, 1.03.01, 
1.03.02, 1.04.01, 1.05.01, 1.06.01, 1.07.01, 
1.08.01, 1.08.02, 1.08.03 e 1.09.01; 2.01.01; 
3.03.01, 4.01.01, 4.01.02, 4.02.01, 4.03.01, 
4.04.01, 4.05.01, 4.06.01, 4.07.01, 4.07.02, 
4.08.01, 4.09.01, 4.09.02, 4.09.03, 4.09.04, 
4.10.01, 4.11.01, 4.12.01, 4.13.01, 4.14.01, 
4.15.01, 4.15.02, 4.15.03, 4.16.01, 4.17.01, 
4.18.01, 4.19.01, 4.20.01, 4.21.01, 4.22.01 e 
4.23.01; 4.24.01; 5.01.01, 5.02.01, 5.03.01, 
5.04.01, 5.05.01, 5.06.01, 5.07.01 e 5.09.01, 
5.09.02, 5.09.03, 5.09.04, 5.09.05, 5.09.06; 
6.01.01 e 6.04.01, 6.04.02; 7.18.01; 10.05.01; 
12.01.01, 12.02.01, 12.08.01, 12.12.01, 
12.14.01 e 12.15.01; 14.12.01, 14.12.02, 
14.13.01, 14.13.02 e 14.14.01; 17.10.01, 
17.10.02, 17.19.01 e 17.24.01; 27.01.01; 
31.01.01. 

IV 6 VRM parcela fi xa, nos 
termos do art. 150

itens: 4.01.01, 4.04.01, 4.05.01, 4.06.01, 
4.07.01, 4.08.01, 4.09.01, 4.09.02, 4.09.03 e 
4.09.04; 4.10.01, 4.11.01, 4.12.01, 4.13.01, 
4.14.01, 4.15.01, 4.15.02, 4.15.03 e 4.16.01; 
5.01.01; 7.01.01, 7.01.02 e 7.01.03; 10.03.01; 
17.01.01, 17.01.02,  17.01.03, 17.03.01, 
17.09.01, 17.09.02, 17.12.01, 17.16.01, 
17.17.01, 17.18.01, 17.20.01 e 17.22.01; 
28.01.01; 29.01.01; 30.01.01; 31.01.01.

V 4 VRM parcela fi xa, nos 
termos do art. 150

itens: 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03 17.11.01, 
17.21.01 e 17.21.02; 23.01.01; 24.01.01; 
32.01.01 e 32.01.02; 33.01.01; 34.01.01; 
35.01.01 e 35.01.02.

VI 2 VRM parcela fi xa, nos 
termos do art. 150

todos os demais itens da lista descrita no artigo 
130 passíveis de serem desenvolvidas em 
consonância com o disposto no § 2º do artigo 
146

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2018, revogadas as disposições 
em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 21 DE SETEMBRO DE 2017.
IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal
AUTOR DO PROJETO: PREFEITO MUNICIPAL IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA.
AUTORES DA EMENDA: VEREADORES DR. RODRIGO SALOMON, ABNER DE MADUREIRA E 
PAULINHO DO ESPORTE (COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO).

DECRETO Nº 272, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.
Altera o Decreto nº 695, de 1º de junho de 2010, que “Regulamenta o benefício de passe escolar no serviço de 
transporte coletivo urbano regular”.
O Prefeito do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o direito social a educação e ao transporte estabelecido pela Constituição Federal, em seu 
artigo 6º;
CONSIDERANDO que é assegurado aos estudantes a concessão de passagens gratuitas, segundo a Lei 
2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica Municipal – LOM, em seu artigo 191, inciso VIII;
CONSIDERANDO a importância e dever do Município de prestar suporte aos estudantes;
DECRETA:
Art. 1º O art. 7º do Decreto nº 695, de 1º de junho de 2010, passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes 
parágrafos:
“Art. 7º (...)
§ 1º No caso de estar matriculado em outro curso e desde que comprove o número de dias de aula, o benefi ciário 
terá direito de adquirir o número de passes escolares necessários para frequentar o curso limitado à mais 50 
(cinquenta) unidades mensais, nos meses de fevereiro a junho e de agosto a novembro, e limitada a mais 20 
(vinte) unidades mensais em julho e dezembro.
§ 2º Todos os cursos devem respeitar o disposto no art. 1º do presente Decreto. ” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal de Jacareí

DECRETO N° 273, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Direitos da Mulher – CMDM de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5°, Lei Municipal n° 5.898/2014, que instituiu o Conselho Municipal de 
Direitos da Mulher – CMDM de Jacareí;
CONSIDERANDO o disposto no Memorando n° 148/2017 – GAB/SAS;
DECRETA:
Art. 1º O Conselho Municipal de Direitos da Mulher – CMDM de Jacareí, fi ca constituído pelos seguintes 
membros:
I - Do Poder Público: 
a) representante da Secretaria de Assistência Social: 
Titular: Ana Christina Mogames, RG 16.718.483-0, 
Suplente: Sueli Guedes Machado, RG. 16.303.518-0, 
b) representante da Secretaria de Saúde:
 Titular: Natália da Costa Selinger, RG 40.509.491-7, 
 Suplente: Giane Soares de Souza, RG 29.592.023-3, 
c) representante da Secretaria de Educação:
Titular: Cynara Nogueira Vilas Boas, RG 56.487.125-4, 
Suplente: Cláudia Aparecida de Souza, RG 20.653.644-6,
d) representante da Fundação Cultural de Jacarehy:
Titular:  Ieda Pereira dos Santos de Medeiros, RG 22.102.790, 
Suplente: Selma Regina da Silva Fernandes, RG 25.976.368-8,
e) representante da Secretaria de Segurança Pública (DDM): 
Titular: Silvania Maria da Silva Siqueira, RG 21.218.705-3,
Suplente: não há indicação. 
II - Da Sociedade Civil :
a) representante da Associação Amigos de Bairro:
Titular: Ana Goretti Domiciano Frigi, RG 16.303.562,
Suplente: não há indicação,
b) representantes (mulheres) da Sociedade Civil:
Titular: Mary Leone Gonçalves, RG 19.912.867-4, 
Suplente: Jessica Katharine Bernardino, RG 36.082.943-0,
Titular: Maria Aparecida de Siqueira, RG 8.245.192-8,
Suplente: Regina Celia dos Santos, RG 7.710.459-6,
c) representante do Conselho Municipal do Idoso:
Titular: Rosângela Silva, RG 7.171.613-0,
Suplente: Angélica Spaciuk Alves, RG 22.243.279-2,
d) representante dos Clubes de Serviços:
Titular: Ivanilda Pereira Frade, RG 23.710.322-9,
Suplente: Cíntia Praça Redondo Perez – RG 19.160.470-7.
Art. 2º O mandato dos membros titulares e suplentes, nomeados pelo Prefeito, será de 2 (dois) anos.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 19 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 274, DE 20 DE SETEMBRO 2017.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei e 
especifi camente pela Lei nº 6.092, de 19 de dezembro de 2016,
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto nos diversos órgãos da Administração Direta um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 2.374.207,00 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e  Quatro Mil, Duzentos e Sete Reais) , destinado ao 
reforço das seguintes dotações orçamentárias:

157-020401 -10.302.0003.2191 -3.3.90.92.00 - DESPESAS 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES + R$ 10.000,00 

160-020401 -10.302.0003.2191 -4.4.90.52.00 - 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE + R$ 25.000,00 

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

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

277-020502 -12.365.0004.2123 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO + R$ 62.000,00 

289-020502 -12.365.0004.2131 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA + R$ 675.000,00 

331-020503 -12.361.0004.2122 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO + R$ 64.000,00 

337-020503 -12.361.0004.2122 -3.3.90.93.00 - 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES + R$ 36.000,00 

344-020503 -12.361.0004.2127 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA + R$ 640.000,00 

459-020901 -08.244.0005.2049 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA + R$ 5.000,00 

460-020901 -08.244.0005.2049 -3.3.90.92.00 - DESPESAS 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES + R$ 25.500,00 

494-020902 -08.243.0005.2050 -3.3.90.33.00 - 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO + R$ 53.000,00 

510-020902 -08.243.0005.2075 -4.4.90.52.00 - 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE + R$ 5.500,00 

515-020902 -08.243.0005.2081 -3.3.90.33.00 - 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO + R$ 20.000,00 

521-020902 -08.244.0005.2043 -3.3.90.33.00 - 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO + R$ 78.000,00 

525-020902 -08.244.0005.2044 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO + R$ 5.000,00 

527-020902 -08.244.0005.2044 -3.3.90.33.00 - 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO + R$ 3.000,00 

638-021001 -15.451.0006.2074 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO + R$ 20.000,00 

643-021001 -15.451.0006.2074 -3.3.90.92.00 - DESPESAS 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES + R$ 79.292,00 

772-021006 -15.451.0006.1044 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES + R$ 105.000,00 

902-021007 -15.451.0006.2084 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO + R$ 48.000,00 

921-021008 -15.451.0006.2057 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA + R$ 210.000,00 

1287-021602 -04.122.0007.2234 -3.3.90.36.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA + R$ 4.915,00 

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

123-020401 -10.301.0003.1081 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 35.000,00 

212-020402 -10.301.0003.2194 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 100.000,00 

221-020402 -10.301.0003.2195 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 50.000,00 

238-020403 -10.305.0003.2178 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 50.000,00 

282-020502 -12.365.0004.2123 -3.3.90.92.00 - DESPESAS 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - R$ 100.000,00 

284-020502 -12.365.0004.2123 -3.3.91.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

- R$ 200.000,00 

328-020503 -12.361.0004.2118 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 200.000,00 

338-020503 -12.361.0004.2122 -3.3.91.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

- R$ 500.000,00 

340-020503 -12.361.0004.2122 -4.4.90.52.00 - 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - R$ 100.000,00 

384-020504 -12.361.0004.2121 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 377.000,00 

459-020901 -08.244.0005.2049 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 15.000,00 

510-020902 -08.243.0005.2075 -4.4.90.52.00 - 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - R$ 5.500,00 
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511-020902 -08.243.0005.2077 -3.3.50.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R$ 128.500,00 

525-020902 -08.244.0005.2044 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 5.000,00 

533-020902 -08.244.0005.2045 -3.3.50.43.00 - Subvenções 
Sociais - R$ 3.500,00 

588-020902 -08.244.0005.2071 -3.3.50.43.00 - Subvenções 
Sociais - R$ 37.500,00 

642-021001 -15.451.0006.2074 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 20.000,00 

737-021005 -15.451.0006.1068 -4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 
DE IMÓVEIS - R$ 2.693,00 

738-021005 -15.451.0006.1069 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 257.907,00 

764-021006 -15.451.0006.1044 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 1.000,00 

775-021006 -15.451.0006.1045 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 100,00 

778-021006 -15.451.0006.1046 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 115,00 

779-021006 -15.451.0006.1046 -4.4.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 2.100,00 

780-021006 -15.451.0006.1046 -4.4.90.93.00 - 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - R$ 461,00 

796-021006 -15.451.0006.1053 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 58,00 

800-021006 -15.451.0006.1056 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 100,00 

801-021006 -15.451.0006.1056 -4.4.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R$ 100,00 

802-021006 -15.451.0006.1056 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 100,00 

804-021006 -15.451.0006.1057 -4.4.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 100,00 

806-021006 -15.451.0006.1057 -4.4.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R$ 100,00 

808-021006 -15.451.0006.1057 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 100,00 

810-021006 -15.451.0006.1060 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 164,00 

814-021006 -15.451.0006.1061 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 90.000,00 

815-021006 -15.451.0006.1063 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 100,00 

816-021006 -15.451.0006.1063 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 100,00 

817-021006 -15.451.0006.1063 -4.4.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 300,00 

825-021006 -15.451.0006.1065 -4.4.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 1.400,00 

831-021006 -15.451.0006.1128 -4.4.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 625,00 

834-021006 -15.451.0006.1128 -4.4.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R$ 69,00 

839-021006 -15.451.0006.1136 -4.4.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 700,00 

841-021006 -15.451.0006.1136 -4.4.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R$ 600,00 

847-021006 -15.451.0006.1137 -4.4.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R$ 2.100,00 

848-021006 -15.451.0006.1142 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 2.100,00 

851-021006 -15.451.0006.1145 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 2.100,00 

852-021006 -15.451.0006.1149 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 4.200,00 

855-021006 -15.451.0006.1150 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 500,00 

856-021006 -15.451.0006.1151 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 400,00 

856-021006 -15.451.0006.1151 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 1.000,00 

860-021006 -15.451.0006.1153 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 6.100,00 

863-021006 -15.451.0006.2152 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 623,00 

864-021006 -15.451.0006.2152 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 2.810,00 

865-021006 -15.451.0006.2152 -3.3.90.92.00 - DESPESAS 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - R$ 117,00 

872-021006 -15.451.0006.2152 -4.4.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R$ 2.800,00 

889-021006 -17.512.0006.1051 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 3.400,00 

890-021006 -17.512.0006.1051 -4.4.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 500,00 

898-021007 -15.451.0006.2083 -3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 48.000,00 

950-021009 -15.451.0006.2079 -4.4.90.52.00 - 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - R$ 6.450,00 

1307-021701 -15.451.0006.2295 -3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO - R$ 4.915,00 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.                                            
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí 
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA        
Secretário de Governo  
CLÁUDIO LUIZ TOSETTO        
Secretário de Finanças            

DECRETO Nº 275, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
Altera o Decreto n° 127, de 18 de abril de 2017, que “dispõe sobre a nomeação do Conselho de Defesa do 
Patrimônio Cultural do Município de Jacareí – CODEPAC”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o solicitado pelo Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu;
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o inciso II, do artigo 1°, do Decreto n° 127/2017, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 1° ......
.................
II - Diretor de Cultura, da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”:
ANA LUIZA DO PATROCÍNIO, RG 26.877.677-2;
.............”
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 276, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
Regulamenta o inciso V, artigo 34, da Lei nº 5.806, de 3 de dezembro de 2013, que “Institui o Serviço de 
Regulação de Jacareí. ”
O Prefeito do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a alteração de redação do inciso, V, do artigo 34 da Lei nº 5.806, de 3 de dezembro de 2013;
CONSIDERANDO que deve ser fi xada por Decreto a taxa de regulação de fi scalização de serviços públicos 
delegados a incidir sobre a receita bruta dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico, excluídas 
as receitas vinculadas de qualquer natureza;
CONSIDERANDO que o Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí - SRJ tem como sua fonte primordial 
de recursos referida taxa de regulação de fi scalização de serviços públicos delegados;
CONSIDERANDO a necessidade de um tratamento equilibrado entre o ente fi scalizador e executor da política 
de saneamento básico;
DECRETA:
Art. 1º Fica a taxa de regulação e fi scalização de serviços públicos delegados estabelecida em 1% (um por 
cento) sobre a receita bruta dos prestadores de serviços públicos prestados referentes ao saneamento básico, 
salvo quando se tratar de receitas vinculadas de qualquer natureza.
Art. 2º Em se tratando de serviço concedido, ou apurado pela Autarquia responsável pelo saneamento, a 
alíquota de regulação de fi scalização de serviços públicos delegados deve ser retida pelo Município no ato do 
pagamento à Concessionária e o montante transferido ao SRJ em conta vinculada própria;
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
CLÁUDIO TOSETTO
Secretário de Finanças
ROSSANA VASQUES
Secretária do Meio Ambiente
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA N° 892, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido do próprio servidor, de acordo com o inciso II, do artigo 66, da Lei Complementar n° 
13 de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), LUCAS DE SOUZA FERRONATO, 
RG n.º 45.980.359-1, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão de Assessor Técnico, 
referência CCII, lotado na Secretaria de Governo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 19 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 893, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, na forma do inciso II, do artigo 14, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí), ROGÉRIO BATALHA ROCHA, R.G. nº 29.456.256-4, para 
exercer o cargo, de livre provimento em comissão de Assessor Técnico, referência CCII, com lotação na 
Secretaria de Governo. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 19 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 894, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art. 1º Retifi car o artigo 1° da Portaria n° 883, de 14 de setembro de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o inciso II do artigo 66 da Lei Complementar 
n.º 13 de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), DANIELE APARECIDA COIMBRA 
DE ALMEIDA, RG 254.973.898-56, do cargo que vem exercendo de livre provimento em comissão de GERENTE 
DE SUPERVISÃO DE ENSINO, referência CCIII, com lotação na Secretaria de Municipal de Educação”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 19 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 895, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são 

Portarias
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conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER ao servidor FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP, RG nº 43.500.466-9, ocupante do cargo 
público, de provimento em comissão de Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, 
referência CC0, licença sem remuneração, no período de 26 a 28 de setembro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 26 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 896, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ANA LUIZA DO PATROCÍNIO, RG nº 26.877.667-2, para responder interina 
e cumulativamente como Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy - José Maria de Abreu, durante o 
afastamento do titular do cargo, de 26 a 28 de setembro de 2017, fazendo jus às vantagens pecuniárias 
previstas no artigo 60, da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 26 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 898, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º  EXONERAR, de acordo com o inciso I do artigo 66, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), os servidores abaixo relacionados: 
I - NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, RG nº 10.378.109-2, do cargo que vem exercendo, de livre provimento 
em comissão de Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí, referência CC0;
II - JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, RG nº 20.437.793, do cargo que vem exercendo, de livre provimento 
em comissão de Presidente do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ, referência CC0.
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 21 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 899, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º  NOMEAR, na forma do inciso II do artigo 14, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí), os servidores abaixo relacionados : 
I -  NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, RG nº 10.378.109-2, para exercer o cargo, de livre provimento 
em comissão de Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí, referência CC0;
II - JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, RG nº 20.437.793, para exercer o cargo, de livre provimento em 
comissão de Presidente do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ, referência CC0.
Art. 2º   Esta Portaria entra em a partir de 22 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 21 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 902, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, de acordo com o inciso I do artigo 66 da Lei Complementar n.º 13 de 07.10.93 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), ANDRÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA, R.G. 27.961.356-8, do 
cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Corregedor Geral, referência CCII, lotado na 
Secretaria de Governo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 21 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 903, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, na forma do inciso II do artigo 14, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí), ALLAN PAIVA TESTA, R.G. nº 45.472.900-5, para exercer 
o cargo, de livre provimento em comissão de Corregedor Geral, referência CCII, com lotação na Secretaria 
de Governo. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 21 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DESPACHOS

ATOS DO PREFEITO

Referências:  Memo nº 39/2017 PGM e Memo nº 151/2017-SEPLAN
Assunto: Aprovação de Projetos – Jardim Siesta – Avenida Estados Unidos.
                 Inquérito Civil Público – Recomendação do Ministério Público. 
Vistos..
Aduz a Secretaria de Planejamento do Município a existência de consolidado entendimento acerca 
da “vala  artificial de drenagem” no entorno do Jardim Siesta, conforme definição do IGC - Instituto 
Geográfico e  Cartográfico do Estado de São Paulo,  datado de 1977,  reiterado em manifestação de 08 
de novembro de 2006, em consonância, também com as anotações do referido loteamento registrado 
em 26 de dezembro de 1959 e projetos aprovados pela Municipalidade desde então. 
Aduz, ainda que a  Administração Municipal recebeu em  outubro de 2013 recomendação do Ministério 
Público para  cessar a emissão de licenças  ou autorizações de  modificações urbanísticas nos imóveis 
lindeiros até que  houvesse conclusão definitiva quanto à existência de ”curso natural de água” a 
merecer, no entender do referido Órgão Ministerial, a proteção definida pelo novel Código  Florestal. 
Instada, a Procuradoria Geral do Município se  manifesta pela aplicação do Princípio Constitucional da 
Irretroatividade da lei sustentando  que “a prévia ocupação antrópica intensa e de há décadas não 
pode ser simplesmente destituída por supervenientes considerações técnicas contrárias” e que  
referida tese é consagrada na jurisprudência e doutrina, sendo acolhida pelo legislador bandeirante 
ao disciplinar a regularização ambiental de imóveis rurais (artigo 40 da Lei  nº 15.684 de 14 de janeiro 
de 2015). 
Por fim considera que entre 1959 e 2006 houve no âmbito da Municipalidade e na sociedade jacareiense  
pacífico entendimento que se trata de “vala  artificial de drenagem”,   e que as manifestações do IGC – 
Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo ratificam tal entendimento.  
Assim, acolho a  manifestação da Procuradoria Geral do Município, como razão de decidir e determino: 
1. Que as Secretarias Municipais  retomem o andamento dos processos administrativos dos 
imóveis lindeiros à “vala  artificial de drenagem” do Jardim Siesta, aplicando a legislação 
pertinente, como apontado na orientação jurídica supra mencionada; 
2. Que a Procuradoria Geral do Município  sustente referido entendimento  no âmbito do 
Inquérito Civil instaurando, informando  nos autos esta decisão; 
3. Que seja oficiado à Câmara Municipal de Jacareí remetendo cópia integral do presente 
expediente.
4. PUBLIQUE-SE no Boletim Oficial do Município para ciência dos demais interessados. 
Gabinete do Prefeito, 19 de setembro   de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

ATOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PORTARIA N° 889, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos do 
Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
CONSIDERANDO o disposto no Ofício n° 71, de 12 de setembro de 2017, do Sindicato dos Trabalhadores 
Públicos Municipais de Jacareí, quanto a liberação de servidores que participarão da eleição sindical, que 
ocorrerá nos dias 20 e 21 de setembro do corrente ano, sem prejuízo de seus vencimentos, os candidatos da 
chapa 1 e chapa 2, por período integral;
CONSIDERANDO ainda, o Memorando n° 209/2017, DRH/SARH;
RESOLVE:
Art. 1º Afastar, os servidores abaixo relacionados, de suas atividades normais, sem prejuízo de seus 
vencimentos, nos dias 20 e 21 de setembro de 2017, por período integral:

Chapa 1 - LUTA E RESISTÊNCIA
I -  Ana Carla Oliveira Garcia, matrícula n° 20.555, Secretaria de Saúde; 
II -  Anderson Luiz Vieira dos Santos, matrícula n° 25.241, Secretaria de Mobilidade Urbana;
III - Cylmar de Paula Sant´Ana, matrícula n° 26.981, Secretaria de Meio Ambiente;
IV -  Dayane Lisboa Azevedo, matrícula n° 26.282, Secretaria de Saúde;
V -  Edvaldo Ferreira, matrícula n° 21.395, Secretaria de Meio Ambiente;
VI - Juliano José de Farias, matrícula n° 25.502, Secretaria Municipal de Educação;
VII -  Marcos Aurélio Raphael, matrícula n° 25.708, Secretaria de Governo;
VIII -  Noemi Nascimento Rodrigues, matrícula n° 20.922, Secretaria de Finanças;
IX - Renata dos Reis Lopes, matrícula n° 25.587, Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 
X - Raquel Gomes de Souza, matrícula n° 23.841, Secretaria de Saúde;
XI - Regina Maria da Silva, matrícula n° 20.785, Secretaria de Meio Ambiente; 
XII - Lucimeire da Costa Sales, matrícula n° 6751,  Secretaria de  Administração e Recursos Humanos;
XIII - Maria de Fátima Leite, matrícula n° 9050, Secretaria de Infraestrutura Municipal;
XIV - Natalia Barbosa Gonçalves, matrícula n° 25.230, Secretaria de Mobilidade Urbana;
XV - Sônia Evarista da Silva, matrícula n° 20338, Secretaria Municipal de Educação;
XVI - Sueli da Silva Alves da Cruz, matrícula n° 23.607, Secretaria Municipal de Educação;
XVII - Willian Otavio Pereira, matrícula n° 21.980, Secretaria de Mobilidade Urbana.
Chapa 2 – RENOVAR E RESISTIR
I - Cristiane Modesto, matrícula n° 25.624, Secretaria de  Infraestrutura Municipal;
II - Djair Cavalcanti da Silva, matrícula n° 26.604, Secretaria de Mobilidade Urbana;  
III - Edvaldo Aparecido Batista, matrícula n°  25.734, Secretaria de Infraestrutura Municipal;
IV - Gisele Santos Vitorino, matrícula n° 21.495, Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
V - Júlia Maria Rodrigues da Silva, matrícula n° 20.797, Secretaria Municipal de Educação;
VI - José Souza, matrícula n° 20.126, Secretaria de Mobilidade Urbana;  
VII  - Luiz de Oliveira Santos, matrícula n° 21.992,  Secretaria de Mobilidade Urbana;  
VIII - Marcos Sebastião de Paula, matrícula n° 22.223, Secretaria de Meio Ambiente;
IX - Maria Luiza dos Santos, matrícula n° 3762, Secretaria de Governo;
X - Neusa Pereira Timoteo, matrícula n° 26.140, Secretaria de Saúde;
XI - Rafael Francisco de Souza, matrícula n° 26.081, Secretaria de Mobilidade Urbana;  
XII - Silvio Rodrigues Beda, matrícula n° 24.565, Secretaria de Mobilidade Urbana;  
XIII - Teresinha Fonseca, matrícula n° 26.923, Secretaria de Mobilidade Urbana;  
XIV - Vanderlei Soares, matrícula n° 20.699, Secretaria de Mobilidade Urbana;  
XV - Valéria Aparecida da Silva, matrícula n° 20.281, Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a partir de 20 de setembro de 2017.
Jacareí, 18 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 890, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos do 
Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º ARQUIVAR o processo administrativo nº 06/2014 - CPP I, instaurado pela Portaria n° 1.783, de 27 de 
fevereiro de 2014, referente a possível irregularidade na conduta do servidor VALDIR NUNES, matrícula n° 8838, 
nos termos do artigo 28 do Decreto nº 630, de 6 de maio de 2010 e Decreto n° 2.098, de 18 de setembro de 2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 19 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 891, DE     19 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram 
delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º  ATRIBUIR carga suplementar de trabalho, até 31 de dezembro de 2017, aos servidores abaixo 
relacionados, lotados na Secretaria de Esportes e Recreação, do Quadro de Servidores Públicos do Município 
de Jacareí, nos termos da Lei Complementar nº 83, de 27 de fevereiro de 2015 (Dispõe sobre o Estatuto, Plano 
de Carreira e remuneração do magistério do Município de Jacareí e dá outras providências):
I – MARIA DO CARMO NORBERTO, matrícula nº 5.449, ocupante do cargo de provimento efetivo de professora 
de Educação Física 20 h, de 4 (quatro) horas semanais;
II - MÔNICA ASSAD GUARDIA, matrícula nº 6.990, ocupante do cargo de provimento efetivo de professora de 
Educação Física 20h, de 4 (quatro) horas semanais;
III – TADEU TEIXEIRA DE REZENDE, matrícula nº 4.269, ocupante do cargo de provimento efetivo de professor 
de Educação Física 20h, de 4 (quatro) horas semanais. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 19 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos 

PORTARIA Nº 900, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos do 
Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE
Art. 1º CONCEDER aos servidores públicos municipais abaixo relacionados, licença prêmio por assiduidade, 
em descanso, nos termos do artigo 119 e 125 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí):
I - ANDREIA MIRANDA FERREIRA, matrícula n° 22.031, 15 (quinze) dias, a partir de 16 de outubro de 2017;
II - ANA LUCIA DE AZEVEDO, matrícula n° 22.579, 17 (dezessete) dias, a partir de 16 de outubro de 2017;
III - ANA LUCIA DE MORAES LEITE, matrícula n° 22.723, 15 (quinze) dias, a partir de 16 de outubro de 2017;
IV - DANIELLE DAHER PEREIRA DE SOUSA, matrícula n° 23.147, 90 (noventa) dias, a partir de 16 de 
outubro de 2017;
V - DIANA PAULA DE OLIVEIRA BRASIL, matrícula n° 24.486, 60 (sessenta) dias, a partir de 24 de outubro de 2017;
VI - ELISABETH PEREIRA DE OLIVEIRA RAMOS, matrícula n° 25.654, 60 (sessenta) dias, a partir de 03 de 
outubro de 2017;
VII - JANAINA PEREIRA DE SOUZA E SILVA, matrícula n° 23.132, 21 (vinte e um) dias, a partir de 16 de 
outubro de 2017;
VIII - JOSILEIDE MARLY OTTONI, matrícula n° 25.311, 30 (trinta) dias, a partir de 10 de outubro de 2017;
IX - LUZIA REGINA MARTINS CLARO, matrícula n° 25.211, 15 (quinze) dias, a partir de 16 de outubro de 2017;
X - MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, matrícula n° 9275, 17 (dezessete) dias, a partir de 25 de 
setembro de 2017;
XI - MARIA HELENA MARTINS, matrícula n° 7776, 30 (trinta) dias, a partir de 18 de setembro de 2017;
XII - RAQUEL GOMES DE SOUZA, matrícula n° 23.841, 15 (quinze) dias, a partir de 27 de setembro de 2017;
XIII - RITA MENDES DA SILVA, matrícula n° 25.839, 15 (quinze) dias, a partir de 27 de setembro de 2017;
XIII - SIMONE PEREIRA DA SILVA CAPUCCI, matrícula n° 21.941, 26 (vinte e seis) dias, a partir de 02 de 
outubro de 2017.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 21 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 901, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr.  CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos do 
Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR na forma do artigo 14, inciso I, da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí), NILSA CAMPOS SANTANA COSTA, RG nº 33.944.268-2, para 
exercer o cargo público de PROCURADOR DO MUNICIPIO, de provimento efetivo, referência “12”, com lotação 
na Secretaria de Procuradoria Geral do Município, em virtude de aprovação em concurso público, do Quadro 
dos Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM:
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 21 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO 
Secretário de Administração e Recursos Humanos

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, na forma do artigo 97 § 2° da Lei Orgânica do Município, 
determina a publicação resumida dos seguintes atos:

PORTARIA Nº 897, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017 - Instaura Processo Administrativo de demissão 
de servidor em estágio probatório, em conformidade com o artigo 14, inciso III, “d”, art. 20 e art. 21 do 
Decreto nº 849, de 21 de maio de 2004, para apurar o desempenho funcional da servidora IVONETE 
DOS SANTOS, matrícula nº 27.108, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Social, lotada 
na Secretaria de Saúde, no Quadro de Servidores da Municipalidade - Designa a Comissão Permanente 
de Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório nomeada pela Portaria nº 4.613, de 
12 de agosto de 2016, para conduzir os trabalhos necessários à apuração dos fatos - Determina seja o 
servidor avaliado notificado de todos os termos integrais do processo administrativo de demissão, bem 
como, após tomadas suas declarações, apresente defesa no prazo preclusivo de 5 (cinco) dias, conforme 
artigo 23 do Decreto nº 849/2004, alterado pelo Decreto n° 2.797/2014 -  Esta Portaria entra em vigor 
nesta data.
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Contratos e Convênios

Licitações
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2017 – TERMO DE ACORDO PARA ELIMINAÇÃO DE 
DOCUMENTOS PÚBLICOS POR MEIO DE FRAGMENTAÇÃO MECÂNICA.
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: até as 16h00min do dia 29 de setembro de 2017.
O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça 
dos Três Poderes, 73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de 
qualquer outra mídia pertinente para cópia dos arquivos ou pelo endereço eletrônico: licitacao@jacarei.
sp.gov.br.
(a) CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E R.HUMANOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS – ORDEM JUDICIAL.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (ELETRÔNICA): até as 09h00min do dia 16 de outubro de 2017.
O edital na sua íntegra estará disponível, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 986.589) 
ou poderá ser retirado na Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, 
Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo ou qualquer 
mídia pertinente para cópia do arquivo.
(a) Drª. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS – GRUPO 24.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (ELETRÔNICA): até as 09h00min do dia 17 de outubro de 2017.
O edital na sua íntegra estará disponível, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 986.589) 
ou poderá ser retirado na Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, 
Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo ou qualquer 
mídia pertinente para cópia do arquivo.
(a) Drª. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS – GRUPO 08.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (ELETRÔNICA): até as 09h00min do dia 18 de outubro de 2017.
O edital na sua íntegra estará disponível, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 986.589) 
ou poderá ser retirado na Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, 
Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo ou qualquer 
mídia pertinente para cópia do arquivo.
(a) Drª. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº083/2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS 
OCUPACIONAIS (PRÉ-ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇAS DE FUNÇÃO, RETORNO AO 
TRABALHO E DEMISSIONAIS) SEM A EMISSÃO DO RESPECTIVO ASO-ATESTADO DE SAÚDE 
OCUPACIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 14h30 do dia 06 de outubro de 2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na 
Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” novo ou qualquer mídia pertinente para cópia 
do arquivo.
(a) CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº085/2017 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E 
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 
MUNICÍPIO DE JACAREÍ.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 14h00 do dia 16 de outubro de 2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na 
Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” novo ou qualquer mídia pertinente para cópia 
do arquivo.
(a) ROSSANA VASQUES
SECRETÁRIA DE MEIO DE AMBIENTE
(a) ARQTº. ANTÔNIO ROBERTO MARTINS
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
(a) NELSON GONÇALVES PRIANTI JÚNIOR
PRESIDENTE DO SAAE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2017 – Registro de preços para fornecimento de material de segurança 
(botina e tênis).
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº068/2017, modalidade pregão Presencial, tipo 
menor preço unitário (menor lance) atesto sua regularidade e HOMOLOGO o resultado do certame 
já adjudicado pela Pregoeira às empresas: D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI - ME no item 01 com o valor unitário de R$69,80 e no item 02 com o valor unitário 
de R$69,80; AGUINALDO JOSÉ BENATTI ME no item 03 com o valor unitário de R$110,00 e no item 
04 com o valor unitário de R$110,00.
Jacareí, 15 de setembro de 2017.
Para formalização 
Publique-se
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº079/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL E JUVENIL PARA ATENDER A ORDENS JUDICIAIS.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº100/2017, modalidade pregão Presencial, tipo 
menor preço unitário (menor lance) atesto sua regularidade e HOMOLOGO o resultado do certame já 
adjudicado pela Pregoeira às empresas: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI - EPP no item 01 com o valor unitário de R$1,63, no item 02 com o valor unitário de R$0,75 e 
no item 03 com o valor unitário de R$0,70; QUICKLOGTRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP e 
no item 04 com o valor unitário de R$0,71.
Jacareí, 15 de setembro de 2017.     
Para formalização 
Publique-se 
DRª ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
SUPLEMENTO ALIMENTAR E FÓRMULA INFANTIL. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº097/2017, modalidade pregão eletrônico, tipo 
menor preço unitário (menor lance) atesto sua regularidade e HOMOLOGO o resultado do certame 
já adjudicado pela Pregoeira às empresas: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA no item 01 com o valor unitário de R$25,90, no item 04 com 
o valor unitário de R$38,20 e no item 10 com o valor unitário de R$20,40; SUPREMA COMÉRCIO & 
DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME e no item 05 com o valor unitário de R$125,99; CIRÚRGICA SÃO JOSÉ 
LTDA  no item 03 com o valor unitário de R$23,96 e no item 09 com o valor unitário de R$45,47.

Jacareí, 18 de setembro de 2017.     
Para formalização 
Publique-se 
DRª ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFESSOR AFONSINO VILHENA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
VISITA TÉCNICA: às 14h00min do dia 17/10/2017.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 14h00min do dia 25/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA: às 14h00min do dia 25/10/2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na 
Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” ou qualquer mídia pertinente para cópia do 
arquivo.
(a)MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
PARA REFORMA DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) PRÉDIO INTEGRANTE DO COMPLEXO 
DO CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E 
EQUIPAMENTOS. 
VISITA TÉCNICA: às 09h00min do dia 23/10/2017.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 09h00min do dia 31/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA: às 09h00min do dia 31/10/2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na 
Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” ou qualquer mídia pertinente para cópia 
do arquivo.
(a)CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário Municipal de Administração e RH

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DO AS BUILT DO SANEAMENTO INTEGRADO DO VALE DO CÓRREGO DO TURI.
VISITA TÉCNICA: às 14h00min do dia 23/10/2017.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 14h00min do dia 31/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA: às 14h00min do dia 31/10/2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na 
Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” ou qualquer mídia pertinente para cópia 
do arquivo.
(a)ANTÔNIO ROBERTO MARTINS
Secretário de Infraestrutura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ANTÔNIO JOAQUIM MESQUITA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
VISITA TÉCNICA: às 14h00min do dia 24/10/2017.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 14h00min do dia 01/11/2017.
SESSÃO DE ABERTURA: às 14h00min do dia 01/11/2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na 
Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” ou qualquer mídia pertinente para cópia do 
arquivo.
(a) MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFESSORA ZILDA ARNS COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
VISITA TÉCNICA: às 09h00min do dia 25/10/2017.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 09h00min do dia 06/11/2017.
SESSÃO DE ABERTURA: às 09h00min do dia 06/11/2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na 
Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” ou qualquer mídia pertinente para cópia do 
arquivo.
(a) MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 007/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFESSOR ALUÍZIO DO AMARAL CAMPOS; COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
VISITA TÉCNICA: às 09h00min do dia 26/10/2017.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 09h00min do dia 07/11/2017.
SESSÃO DE ABERTURA: às 09h00min do dia 07/11/2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na 
Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” ou qualquer mídia pertinente para cópia 
do arquivo.
(a) MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE DECISÃO E RATIFICAÇÃO
Expediente n° 027/2017 – Suprimentos/DA/SS
Contratada: ANA FERRI DE BARROS
Objeto: Contratação de consultoria técnica para atuar junto ao programa de IST/HIV/AIDS do município
Valor: R$ 60.000,00
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
Tendo em vista as justifi cativas apresentadas, bem como o fato de ser inexigível licitação para a 
contratação pretendida nos termos do parecer jurídico, o qual acolho, DECIDO pela contratação direta, 
na forma prevista no artigo 25, caput da Lei nº 8.666/93, decisão esta que submeto à ratifi cação da 
Chefi a de Gabinete
Jacareí, 14 de setembro de 2.017.
Dra. Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Ratifi co a decisão pela contratação direta por inexigibilidade de licitação, na forma prevista no artigo 26 
da Lei nº 8.666/93, conforme despacho da Sra. Secretária de Saúde
Publique-se.
Jacareí, 14 de setembro de 2.017.
Claude Mary de Moura – Chefe de Gabinete

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Organização da Sociedade Civil/Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF 
PROFESSOR TITO MÁXIMO
Objeto proposto: manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos, mediante 
estabelecimento de cooperação técnica e fi nanceira 
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Valor: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
Vigência: 12 (doze) meses
Tipo de Parceria: Colaboração
Justifi cativa para inexigibilidade: a referida entidade há anos vem desenvolvendo atividades em parceria 
com o Município de Jacareí de maneira satisfatória, a atividade objeto do plano de trabalho proposto é 
de natureza singular, e é a única entidade apta a desenvolver o objeto proposto.
 (a) 14/09/2017 – Maria Thereza Ferreira Cyrino – Secretária Municipal de Educação

TERMO DE COLABORAÇÃO
Termo de Colaboração n° 1.056.00/2017 – Exp. 068/2017 – PGM – Inexigibilidade
OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROFESSOR ARISTEU JOSÉ TURCI
Objeto: Manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos, mediante estabelecimento 
de cooperação técnica e fi nanceira.
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
Dotação: 020502.3.3.50.43.00.12.365.0004.2282
Empenho: 3478/2017
  (a) 18/09/2017 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Maria Joana Ferreira Guedes Rico Rosa

TERMO DE COLABORAÇÃO
Termo de Colaboração n° 1.057.00/2017 – Exp. 069/2017 – PGM – Inexigibilidade
OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROFESSORA OTTÍLIA AROUCA
Objeto: Manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos, mediante estabelecimento 
de cooperação técnica e fi nanceira.
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
Dotação: 020502.3.3.50.43.00.12.365.0004.2282
Empenho: 3524/2017
  (a) 20/09/2017 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Mara Isabel Facco Cerqueira

CONTRATO
Contrato n° 4.027.00/2017 – Exp. 019/2017 – SUP/DA/SS – Inexigibilidade (art. 25, inciso I, Lei 8.666/93)
Contratada: VIAÇÃO JACAREÍ LTDA
Objeto: prestação de serviço de transporte de passageiros mediante o fornecimento de vale-transporte 
intermunicipal, Jacareí x São José dos Campos e São José dos Campos x Jacareí (Dutra e Satélite)
Vigência: 12  meses
Valor: R$ 76.860,00
Dotação: 020401.3.3.90.33.01.10.302.0003.2191
Empenho: 9917/2017
(a) 15/09/2017 – Dra. Rosana Gravena, Marcelo Ricardo Marques e Getúlio Aguiar Lima

CONTRATO
Contrato n° 4.028.00/2017 – Exp. 075/2017 – PGM – Dispensa de Licitação (art. 24, IV, Lei 8.666/93)
Contratada: LEMMARA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP
Objeto: prestação de serviço de locação de banheiros químicos para uso da Secretaria de Infraestrutura 
Municipal
Vigência: 180 dias
Valor: R$ 45.444,60
Dotação: 021004.3.3.90.39.00.15.452.0006.2012
Empenho: 10498/2017
(a) 18/09/2017 – Antônio Roberto Martins e Ramos Pereira de Brito

CONTRATO
Contrato n° 4.029.00/2017 – Exp. 027/2017 – Suprimentos/DA/SS – Inexigibilidade
Contratada: ANA FERRI DE BARROS 31105782808
Objeto: prestação de serviço de Consultoria Técnica para atuar junto ao Programa de IST/HIV/Aids do 
Município.
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 60.000,00
Dotação: 243.2403.10.305.0003.2.178.3.3.90.39.05
Empenho: 11991/2017
(a) 18/09/2017 – Dra. Rosana Gravena e Ana Ferri de Barros

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.323.00/2017 – Exp. 061/2017 – GL (V) – PP. n°  051/2017
Detentora: SANESMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – ordem judicial
Vigência: 12 meses
 Valor: R$ 26.603,00
(a) 01/09/2017 – Dra. Rosana Gravena e Thiago Tavares Freire

ADITAMENTO DE CONVÊNIO
Aditamento nº 1.002.08/13/17 – Exp. 005/2013 – CL/SAJ
Conveniada: OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ
Objeto: promoção do Projeto “Creche Escolar Lar São José”
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo contratual em mais 03 meses.
Dotação: 020502.3.3.50.43.00.12.365.0004.2282
Empenho: 259/2017
 (a) 19/09/2017 – Matia Thereza Ferreira Cyrino, e Maria Vônia de Queiroz

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.024.01/16.17 – Exp. 019/2016 – CL (I) – Inexigibilidade
Contratada: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Objeto: prestação de serviços de locação de veículos de passeio sem motorista
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo pelo período de 12 meses. A contratada obriga-se a enviar o rela-
tório convênio/mensalidade do próprio mês de competência até o dia 15 de cada mês, juntamente com 
o boleto e a nota fi scal.
 (a) 04/04/2017 – Carlos Felipe Sepinho Apparecido e Abdias Vicente de Andrade Neto

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.025.01/16.17 – Exp. 019/2016 – CL (I) – I nexigibilidade
Contratada: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Objeto: prestação de serviços de locação de veículos de passeio sem motorista
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo pelo período de 12 meses. A contratada obriga-se a enviar o rela-
tório convênio/mensalidade do próprio mês de competência até o dia 15 de cada mês, juntamente com 
o boleto e a nota fi scal.
 (a) 04/04/2017 – Carlos Felipe Sepinho Apparecido e Abdias Vicente de Andrade Neto

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.045.03/14.17 – Exp. 176/2014 – CL/SAJ – PP nº 087/2014
Contratada: SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA
Objeto: prestação de serviços de locação de veículos de passeio sem motorista
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo pelo período de 12 meses. Fica aditado o valor do contrato em R$ 
16.963,44, o que corresponde a 25% do ajuste original, correspondente ao acréscimo de 01 veículo de 
transporte de passageiro
Dotação: 020503.3.3.90.39.14.01.361.0004.2122
Empenho: 11523/2017
 (a) 25/08/2017 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Maiba do Prado Salim

ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aditamento nº 9.296.01/16.17 – Exp. 155/2016 – CPJL (XI) PP Nº 105/2016
Detentora: QUIKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
Objeto: registro de preços para fornecimento de material de escritório e escolar
Aditamento: Fica incluída a Procuradoria Geral do Município como gestora do contrato. Fica aditado o 
valor do contrato em R$ 820,00, o que corresponde a 0.4353% do ajuste original, correspondente ao 
acréscimo de 500 unidades do item 71.
 (a) 20/09/2017 – Carlos Felipe Sepinho Apparecido, Maria Thereza Ferreira Cyrino, Dra. Rosana 
Gravena, Patrícia Vieira Juliani e Moyra Gabriela Baptista Braga Fernandes

TERMO DE DECISÃO E RATIFICAÇÃO
Expediente n° 023/2017 – PL/SAJ
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Objeto: Prestação de serviço bancário de arrecadação de multas por infração ao Código de Trânsito Brasileiro
Valor: Pela prestação de serviços de arrecadação, objeto do presente contrato, a Contratante pagará à 
CAIXA tarifa pelos documentos com código de barras e prestação de contas através de meio magnético, nas 
seguintes bases: I- R$ 4,20 por documento recebido no Guichê; II- R$ 2,80 por documento recebido na Rede 
Lotérica; III- R$ 2,80 por documento recebido no Internet CAIXA; IV- R$ 2,80 por documento recebido no Auto-
atendimento; V- R$ 2,80 por documento recebido no Correspondente Caixa-Aqui; VI- R$ 0,30 por registro, na 
disponibilização de arquivo retorno. A CAIXA debita o valor correspondente à tarifa contratada no 1º dia útil 
após a data de arrecadação, na conta de livre movimentação da Contratante.
PRAZO: 12 (doze) meses
Tendo em vista as justifi cativas apresentadas, bem como o fato de ser dispensa de licitação para a contratação 
pretendida nos termos do parecer jurídico, o qual acolho, DECIDO pela contratação direta, na forma prevista no 
artigo 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, decisão esta que submeto à ratifi cação da Chefi a de Gabinete
Jacareí, 11 de setembro de 2.017.
Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho – Secretário de Mobilidade Urbana
Ratifi co a decisão pela contratação direta por dispensa de licitação, na forma prevista no artigo 24, inciso VIII, 
da Lei nº 8.666/93, conforme despacho do Sr. Secretário de Mobilidade Urbano.
Publique-se.
Jacareí, 11 de setembro de 2.017.
Claude Mary de Moura – Chefe de Gabinete

EDITAL DE CHAMAMENTO nº 04/2017
Ata da Sessão da Reunião da Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público n° 
004/2017.
Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se na Sala da Secretária 
Adjunta de Educação, às onze horas e trinta minutos, a Comissão de Avaliação e Seleção do referido 
Chamamento, composta por Alyne Bertes de Souza, Elisangela Aparecida de Siqueira, Gigliola Ravena 
Hatanaka Machado, Silvia Teixeira Bardy e Bruna Mafi li da Fonseca Lima. Após avaliação das propostas 
e reuniões com as entidades CEPAC e JAM, a Comissão decidiu que para atendimento integral do 
apresentado no Edital a prestação do serviço deverá ser dividido da seguinte forma: A Entidade CEPAC 
atenderá a demanda de 80 alunos da Educação Especial, sendo que 20 destes alunos serão atendidos 
em período integral; 25 alunos no período do contra turno, podendo ser atendidos alunos que estão nas 
escolas regulares, mas que necessitam de atendimento especializado. Já a Entidade JAM atenderá 
a demanda de 70 alunos da Educação Especial em meio período; 25 alunos no período do contra 
turno, podendo ser atendidos alunos que estão nas escolas regulares; e, 100 aprendizes de Educação 
Especial, em ofi cinas de preparação para o mercado de trabalho. O repasse ocorrerá por matriculas 
efetivamente comprovadas na prestação de contas do mês anterior, sendo o valor da per capita de R$ 
328,60 (trezentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) para alunos de meio período, contra turno 
e aprendizes e de R$ 657,20 (seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) para alunos do 
período integral. Desta forma, o repasse para a entidade CEPAC será de R$ 492.900,00 (quatrocentos 
e noventa e dois mil e novecentos reais) anual e da entidade JAM será de R$ 768.924,00 (setecentos 
e sessenta e oito mil novecentos e vinte e quatro reais) anual. Foi ainda discutido e deliberado que 
ocorrerá às entidades a cessão de um servidor público de carreira, a ser defi nido, para acompanhamento 
da parceria, com ônus ao município. Por fi m, foi deliberado que os gêneros alimentícios para o preparo 
da merenda escolar serão fornecidos pelo município, a fi m de garantir igualdade na alimentação dos 
alunos da Educação Especial com os alunos das escolas regulares. Nada mais a tratar, eu Bruna Mafi li 
da Fonseca Lima, lavrei a presente ata que vai com a assinatura dos presentes. Alyne Bertes de Souza, 
Elisangela Aparecida de Siqueira, Gigliola Ravena Hatanaka Machado, Silvia Teixeira Bardy.

Resultado do Edital de Chamamento Público nº 004/2017.
Atendendo as determinações do Edital de Chamamento Público nº 004/2017, publicado no Boletim 
Ofi cial do Município de Jacareí nº 1145 de 28 de julho de 2017, a Secretaria de Municipal de Educação 
informa que foram aprovadas as seguintes Organizações da Sociedade Civil: 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PLANO DE TRABALHO

JAM MANTENEDORA JACAREÍ AMPARO 
A MENORES.

Atendimento educacional, sócio educativo e 
preparatório para o mercado de trabalho de Pessoas 
com anomalias congênitas ou não, defi ciências mentais 
ou orgânicas, intelectuais, físicas ou sensoriais.

ASSOCIAÇÃO “CRIANÇA ESPECIAL” DE 
PAIS COMPANHEIROS – CEPAC

Oferecer um conjunto de etapas de escolarização 
que constituem a Educação Infantil e a primeira etapa 
do Ensino Fundamental às Pessoas com anomalias 
congênitas ou não, defi ciências mentais ou orgânicas, 
intelectuais, físicas ou sensoriais, que necessitam de 
um trabalho especifi co na área da Educação Especial.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

Comunicado
“Informamos que a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre (de maio a agosto de 2017) da Secretaria 
de Saúde,  será realizada no dia 27/09/2017 às 17h no auditório da Câmara Municipal de Jacareí.”
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Alvarás
A Secretaria de Saúde, atendendo o artigo 14º da Portaria CVS 4 de 21 de Março de 2011, 
retifi cado em 31 de março de 2011, faz público que concedeu licença de funcionamento aos 
seguintes estabelecimentos:
No 352440201-477-000051-1-8
Protocolo no 107767/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
Empresa: Drogaria Dr. Pompilio Ltda - EPP
End: Rua Dr. Pompilio Mercadante, 146 - Centro
Responsável Técnico: Rodrigo Coimbra de Mancilha
No 352440201-561-033716-1-1
Protocolo no 108534/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Restaurantes e similares
Empresa: Uerica de Barros da Silva
End: Avenida São João, 697 – São João 
Responsável Legal: Uerica de Barros da Silva
No 352440201-864-000128-1-5
Protocolo no 106813/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Laboratórios Clínicos
Empresa: Diagnosticos da America S.A. 
End: Praça Padre Anchieta, 13 - Centro 
Responsável Técnico: Daniely Fernanda Cunha de Oliveira
No 352440201-863-000316-1-5
Protocolo no 107357/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividade odontológica – Equipamento – Raio X 
Empresa: Leandro Gustavo dos Santos
End: Rua Cônego José Bento, 614 - Centro
Responsável Técnico Principal – Equipamento: Leandro Gustavo dos Santos
No 352440201-863-000315-1-8
Protocolo no 107353/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividade odontológica
Empresa: Leandro Gustavo dos Santos
End: Rua Cônego José Bento, 614 - Centro
Responsável Técnico: Leandro Gustavo dos Santos 
No 352440201-960-000205-1-6
Protocolo no 100204/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 
Empresa: Andrea Mendes de Oliveira
End: Avenida Arary Siqueira Moscatello, 462 – Jardim do Portal
Responsável Legal: Andrea Mendes de Oliveira
No 352440201-863-001182-1-4
Protocolo no 107764/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividade médica ambulatorial com recursos para relação de exames complementares 
Empresa: Rioto Segurança e Medicina do Trabalho Ltda
End: Praça Padre Anchieta, 20 – Parte A - Centro
Responsável Técnico: Edson Pedro Rioto
No 352440201-865-0000094-1-5
Protocolo no 107024/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividades de psicologia e psicanálise
Empresa: Denise Alves de Siqueira Castro Silva
End: Rua Carlos Navarro da Cruz, 125 – Sala 05 - Centro
Responsável Técnico: Denise Alves de Siqueira Castro Silva
No 352440201-863-001248-1-8
Protocolo no 107462/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividade odontológica
Empresa: Ana Paula Pagano Fernandes de Andrade
End: Avenida Orlando Hardt, 125 – 17º andar - Centro
Responsável Técnico: Ana Paula Pagano Fernandes de Andrade
No 352440201-863-0001317-1-7
Protocolo no 108463/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
Empresa: Urogin Serviços Medicos Ltda
End: Rua Doutor Luiz Pereira Barreto, 57 – Jardim Paraíba
Responsável Técnico: Cleverson Biscotto Ferreira
No 352440201-863-0001317-1-7
Protocolo no 108463/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
Empresa: Urogin Serviços Medicos Ltda
End: Rua Doutor Luiz Pereira Barreto, 57 – Jardim Paraíba
Responsável Técnico: Cleverson Biscotto Ferreira
No 352440201-865-000304-1-4
Protocolo no 108644/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividades de profi ssionais da nutrição
Empresa: Kellen Alexandra dos Santos Souza
End: Avenida Japão, 53 – Jardim Marister
Responsável Técnico: Kellen Alexandra dos Santos Souza 
No 352440201-863-000684-1-1

Protocolo no 108301/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividade odontológica – Equipamento – Raio X
Empresa: Jessica Cristina de Godoy Pereira Mazini ME
End: Avenida das Industrias, 291 – Jardim das Industrias
Responsável Técnico Principal – Equipamento: Jessica Cristina de Godoy Pereira Mazini 
No 352440201-863-000683-1-74
Protocolo no 106622/17
Concedido: 12/09/2017
Atividade: Atividade odontológica
Empresa: Jessica Cristina de Godoy Pereira Mazini ME
End: Avenida das Industrias, 291 – Sala 2 - Jardim das Industrias
Responsável Técnico: Jessica Cristina de Godoy Pereira Mazini 
No 352440201-861-000010-1-5
Protocolo no 104115/17
Concedido: 17/08/2017
Atividade: Atividades de atendimento hospitalar – exceto pronto-socorro e unidades para atendimento 
a urgencias 
Empresa: Associação Casa Fonte da Vida 
End: Rua Ernesto Duarte, 70 – Parque California
Responsável Técnico: Patrícia Lanzoni Batalha
No 352440201-561-033716-1-1
Protocolo no 108478/17
Concedido: 12/09/2017
Atividade: Restaurantes e similares
Empresa: L. J. F. Fernandes Ltda ME
End: Rua Barão de Jacareí, 122 - Centro
Responsável Legal: Laerte Jose Fernandes 
No 352440201-864-000054-1-0
Protocolo no 106866/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografi a
Empresa: Medicina Diagnóstica por Imagem Ltda
End: Rua Antonio Afonso, 144 - Centro
Responsável Técnico: Luis Felipe Maia Gomes de Almeida
No 352440201-863-0001058-1-3
Protocolo no 108560/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
Empresa: Oftalmojac Clinica e Diagnosticos Medicos Ltda
End: Rua Três de Abril, 216 - Centro
Responsável Técnico: Cassiano Lima Gaspar
No 352440201-477-000224-1-1
Protocolo no 107585/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
Empresa: Tatiane A. Ferreira ME
End: Rua Isérnia, 151 – Sala 06 – Residencial Santa Paula  
Responsável Técnico: Tatiane Aparecida Ferreira
No 352440201-865-000303-1-7
Protocolo no 108515/17
Concedido: 14/09/2017
Atividade: Atividades de psicologia e psicanálise 
Empresa: Virginia Quintanilha Sena Azevedo
End: Rua Minas Gerais, 215 – Vila Pinheiro 
Responsável Técnico: Virginia Quintanilha Sena Azevedo

CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
No Processo: 108899/2017C
Atividade: Moagem de Trigo e Fabricação de Derivados
Empresa: Primo & Filhos Ind. e Comercio de Ingred. Alim. Ltda - EPP
End: Avenida Santa Maria, 128/140 - Jardim Santa Maria
Motivo: O estabelecimento mudou de endereço.
No Processo: 109019/17
Atividade: Consultório Médico
Empresa: Flavia Maria de Oliveira Sousa
End: R Barão de Jacareí, 786 - Sala 09 - Centro
Motivo: A pedido do requerente.
No Processo: 109022/17
Atividade: Consultório Médico
Empresa: Jane Alves de Oliveira Gulinelli
End: R Barão de Jacareí, 786 - Sala 09 - Centro
Motivo: A pedido do requerente.
No Processo: 109340/17
Atividade: Consultório Médico
Empresa: Edson Luis Moreira Sarmento
End: R Barão de Jacareí, 786 - Sala 04 - Centro 
Motivo: A pedido do requerente.

BAIXA DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 
Nº Processo: 109036/17
Atividade: Farmácia de Manipulação
Empresa: Terapêutica Farmácia de Manipulação Ltda
End: Rua Antonio Afonso, 415 - Centro
Nº Processo: 109290/17
Atividade: Farmacia de Manipulação
Empresa: Bomediano Farmacia de Manipulação Ltda ME
End: Rua Barão de Jacareí, 279 - Centro
Responsável Técnico: Danusa Evelin Branco de Oliveira
Nº Processo: 109236/17
Atividade: Farmácia
Empresa: Sociedade Benefi cente Caminho de Damasco
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End: Avenida Engenheiro David Monteiro Lino, 577- Jardim Marcondes
Responsável Técnico: Douglas Henrique da Silva

TERMO DE ORIENTAÇÃO N° 15251/2017
Pelo presente Termo de Orientação, PEDRO DE MIRANDA MELLO, proprietário do imóvel sito à Rua Aliança, 
144, Vila Formosa, inscrição imobiliária 44132.23.44.0272.00.000, com endereço de correspondência à Rua 
Vitória, 118 - Vila Formosa, em Jacareí/SP, CEP 12307-660, fi ca instruído a cumprir as exigências fi scais 
relacionadas a seguir:
- Providenciar vedação em toda extensão do telhado na edícula do imóvel de sua propriedade sito à Rua Aliança, 
144, Vila Formosa, a fi m de evitar proliferação de pombos causando incômodo a moradores locais e vizinhos.
Prazo de atendimento: imediato.
O não atendimento às orientações deste Termo implica em autuação prevista na Legislação Sanitária Vigente.
Jacareí, 14 de setembro de 2017.
Autoridade Sanitária Emerson Almeida Lima, credencial 26164.

Ricardo Buchaul – Diretor DVS

PORTARIA Nº 105/2017
Altera a composição da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas de Habitação e de Regularização 
Fundiária no Município de Jacareí.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 719, de 19 de junho de 2017, que “dispõe sobre a 
criação da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e de Regularização 
Fundiária no Município de Jacareí”, e
CONSIDERANDO o Ofício nº 1245/09/2017-GVPE, por intermédio do qual o Vereador Paulinho do 
Esporte manifesta interesse em participar como membro da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas 
Públicas de Habitação e de Regularização Fundiária no Município de Jacareí, 
RESOLVE:
Art. 1º. O Vereador Paulinho do Esporte passa a compor, na qualidade de membro, a Frente Parlamentar 
em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e de Regularização Fundiária no Município de Jacareí, 
criada nesta Casa Legislativa pela Resolução nº 719/2017 e composta pela Portaria nº 90/2017.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
AFIXE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Jacareí, 19 de setembro de 2017.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente

PORTARIA Nº 106/2017
Nomeia a Vereadora Sônia Patas da Amizade representante especial da Câmara Municipal de Jacareí 
no 1° Encontro Brasileiro de Vereadores Defensores da Causa Animal, que ocorrerá de 04 a 06 de 
outubro do corrente, na cidade de São Paulo / SP.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 52 e 104, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Jacareí, c/c os §§ 2º e 5º do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO o Requerimento nº 360/2017, aprovado em Sessão Ordinária desta Casa Legislativa 
realizada em 20 de setembro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada, nos termos do Requerimento nº 360/2017, aprovado em Sessão Ordinária 
realizada em 20 de setembro de 2017, a Vereadora Sônia Patas da Amizade representante especial da 
Câmara Municipal de Jacareí no 1° Encontro Brasileiro de Vereadores Defensores da Causa Animal, 
que ocorrerá de 04 a 06 de outubro do corrente, na cidade de São Paulo / SP.
Art. 2º A representante especial, em razão do interesse público de sua atuação, terá custeadas 
pelo Legislativo as despesas necessárias, desde que os respectivos valores sejam devidamente 
comprovados, na forma da lei.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na presente data.
AFIXE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Jacareí, 20 de setembro de  2017.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 08/2017
ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação para Aquisição de 05 (cinco) notebooks, de acordo com os 
autos do Pregão Presencial nº 08/2017, da Câmara Municipal de Jacareí, à empresa GUIMARÃES 
E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP, ao valor de R$ 3.500,00 (três mil 
e quinhentos reais) por unidade, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Ciência aos 
interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Jacareí, 15 de setembro de 2017.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente

EXTRATO DO CONTRATO n° 023/2017
PROCESSO nº: 018/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº: 07/2017
CONTRATADA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de papel A4, medindo 210x297mm, densidade 75g/m², alcalino, total de 72 caixas 
(caixa contendo 10 resmas de 500 folhas).
VALOR: R$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.16.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
Jacareí, 20 de setembro de 2017.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Palácio da Liberdade

Boletim Ofi cial 
On-line acesse

www.jacarei.sp.gov.br
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Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - Período: 2º Quadrimestre / 2017

Instituto de 
Previdência do 
Município de 
Jacareí

Portaria nº 169/2017, de 20/09/2017
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, Presidente do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
Resolve:
Art. 1º  EXONERAR, de acordo com o inciso I do artigo 66, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), os servidores abaixo relacionados, lotados 
no Instituo de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ: 
I - MARCELO CARVALHO LIMA, RG n.° 20.517.274-X SSP/SP, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão, de Diretor Administrativo e de Benefícios, referência CCII;  
II - VANDERLEI MASSARIOLLI, RG n.° 8.355.464-6 SSP/SP, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão, de Diretor Financeiro, referência CCII; 
III – KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA, RG n.º 35.443.486-X SSP/SP, do cargo que vem 
exercendo, de livre provimento em comissão de Gerente Administrativo, referência CCIV; 
IV - FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO, RG n.° 30.765.738-3 SSP/SP, do cargo que vem 
exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente Financeiro e Contábil, referência CCIII; 
V – CLÁUDIA MARIA GIMENES CORREA, RG n.º 20.787.104-8 SSP/SP, do cargo que vem exercendo, 
de livre provimento em comissão de Assessor Administrativo, referência CCIII; 
VI - ROBERTA DE PAULA NETTO RASPA, RG n.° 26.060.987-0 SSP/SP, do cargo que vem exercendo, 
de livre provimento em comissão, de Gerente de Benefícios, referência CCIII;  
VII - SANDRA PEREIRA ROSSI, RG n.° 13.066.717-1 SSP/SP, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão, de Assistente Técnico, referência CCV; 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de setembro de 2017.
Jacareí, 20 de setembro de 2017.
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente do IPMJ

Portaria nº 170/2017, de 20/09/2017
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, Presidente do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
Resolve:
Art. 1º  NOMEAR, na forma do inciso II do artigo 14, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), os servidores abaixo relacionados, lotados no 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí  : 
I – MARCELO CARVALHO LIMA, RG n.° 20.517.274-X SSP/SP, para exercer o cargo, de livre 
provimento em comissão de Diretor Administrativo e de Benefícios, referência CCII;  
II – VANDERLEI MASSARIOLLI, RG n.° 8.355.464-6 SSP/SP, para exercer o cargo, de livre provimento 
em comissão de Diretor Financeiro, referência CCII; 
III – KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA, RG n.º 35.443.486-X SSP/SP, para exercer o cargo, de 
livre provimento em comissão de Gerente Administrativo, referência CCIV; 
IV – FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO, RG n.° 30.765.738-3 SSP/SP para exercer o cargo, de 
livre provimento em comissão de Gerente Financeiro e Contábil, referência CCIII; 
V – CLÁUDIA MARIA GIMENES CORREA, RG n.º 20.787.104-8 SSP/SP, para exercer o cargo, de livre 
provimento em comissão de Assessor da Presidência, referência CCIII;  
VI – ROBERTA DE PAULA NETTO RASPA, RG n.° 26.060.987-0 SSP/SP, para exercer o cargo, de 
livre provimento em comissão de Gerente de Benefícios, referência CCIII;

VII – SANDRA PEREIRA ROSSI, RG n.° 13.066.717-1 SSP/SP, para exercer o cargo, de livre 
provimento em comissão de Assessor da Presidência, referência CCIII;  
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de setembro de 2017.
 Jacareí, 20 de setembro de 2017.
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente do IPMJ

Portaria nº 171/2017, de 20/09/2017
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, Presidente do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
Resolve:
Art. 1º CESSAR a designação de RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES, RG n.° 28.282.895-9 SSP/
SP, feita através da Portaria n.º 045/2017 para exercer a Função Gratifi cada de Supervisor de Pessoal 
– FG2, nos termos do artigo 68, II, da Lei Complementar n.º 13/93 – Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Jacareí.  
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de setembro de 2017.
Jacareí, 20 de setembro de 2017.
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente do IPMJ

Portaria nº 172/2017, de 20/09/2017
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, Presidente do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
Resolve:
Art. 1º  DESIGNAR  RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES, RG n.° 28.282.895-9 SSP/SP, para 
exercer a Função Gratifi cada de Auxiliar da Diretoria – FG2, a quem compete coordenar procedimentos 
que possam contribuir com a melhoria das rotinas de trabalho da unidade, propondo ações inovadoras. 
Buscar, continuamente, o aprimoramento das rotinas de trabalho; auxiliar o gestor na elaboração, 
manutenção e cumprimento das metodologias de trabalho. Realizar conferência de documentos 
próprios da unidade, mantendo-os organizados e devidamente acondicionados na forma determinada. 
Supervisionar as atividades da unidade onde for designado.
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de setembro de 2017.
Jacareí, 20 de setembro de 2017.
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente do IPMJ

Portaria nº 173/2017, de 20/09/2017
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, Presidente do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
Resolve:
Art. 1º  CESSAR a designação de MARIANNA BIGLENISA DE SOUSA STEIN MELO, RG n.° 
27.260.697-2 SSP/SP, feita através da Portaria n.º 046/2017 para exercer a Função Gratifi cada de 
Supervisor de Benefícios – FG2, nos termos do artigo 68, II, da Lei Complementar n.º 13/93 – Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí.  
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de setembro de 2017.
Jacareí, 20 de setembro de 2017.
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente do IPMJ

Portaria nº 174/2017, de 20/09/2017
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, Presidente do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
Resolve:
Art. 1º  DESIGNAR  MARIANNA BIGLENISA DE SOUSA STEIN MELO, RG n.° 27.260.697-2 SSP/
SP, para exercer a Função Gratifi cada de Auxiliar da Diretoria – FG2, a quem compete coordenar 
procedimentos que possam contribuir com a melhoria das rotinas de trabalho da unidade, propondo 
ações inovadoras. Buscar, continuamente, o aprimoramento das rotinas de trabalho; auxiliar o gestor 
na elaboração, manutenção e cumprimento das metodologias de trabalho. Realizar conferência de 
documentos próprios da unidade, mantendo-os organizados e devidamente acondicionados na forma 
determinada. Supervisionar as atividades da unidade onde for designado.
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de setembro de 2017.
Jacareí, 20 de setembro de 2017.
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente do IPMJ

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2015
Contratante: Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ 
Contratada: PLG Siqueira Conservação e Limpeza Ltda
Objeto: prorrogação do Contrato nº 005/2015, de limpeza e conservação das instalações do IPMJ
Valor: R$ 76.451,52 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois 
centavos), a serem pagos em prestações mensais de R$ 6.370,96 (seis mil, trezentos e setenta reais 
e noventa e seis centavos)
Modalidade: Convite
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 30 de setembro de 2017.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.16
Empenho: 512/2017
Data da Assinatura: 19 de setembro de 2017
Celebrantes: Juarez Braga de Oliveira Júnior e Priscila Letícia Garcia Siqueira

PORTARIA Nº 76/FPL/2017
A Sra. ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pro-Lar de Jacareí, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO, o Decreto nº 165/2017 que em seu art. 1º delegou a exclusão do benefi ciário do 
Programa Auxílio Aluguel.
RESOLVE:
I – Revogar a Concessão do Auxílio Aluguel anteriormente concedido ao Sr. Alexandro Esquila da 
Silveira, RG nº 52.246.424-5, por meio do Decreto nº 107, de 11 de abril de 2017, publicado em Boletim 
Ofi cial do Município em 13 de abril de 2017, em razão do munícipe ter sido contemplado com uma 
unidade imobiliária (apartamento) no bairro Bandeira Branca, pertencente à CDHU.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 20 de Setembro de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 77 /FPL/2017
A Sra. ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pro-Lar de Jacareí, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO, o Decreto nº 165/2017 que em seu art. 1º delegou a exclusão do benefi ciário do 
Programa Auxílio Aluguel.
RESOLVE:
 I – Revogar a Concessão do Auxílio Aluguel anteriormente concedido ao Sra. Maria Elza de Siqueira, 
RG nº 20.610.022, por meio de Portaria nº 19, de 29 de maio de 2017, publicado em Boletim Ofi cial do 
Município em 02 de junho de 2017, em razão da munícipe estar residindo em companhia de sua fi lha e 
fará uso do Programa Pequenos Reparos.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 20 de Setembro de 2017.

Fundação Pró-Lar
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Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 78 /FPL/2017
Dispõe sobre a renovação da concessão do auxílio aluguel a SRA LUCIENE SARA CARDOSO DE SOUZA
A Sra. ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pro-Lar     de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007 alterada pela Lei 
nº 5216/2008, 5544/2011 e 5799/2013, que institui o Programa Auxílio Aluguel no Município de Jacareí.
CONSIDERANDO ainda o disposto no Decreto nº 706, de 31 de maio de 2007, e alterado pelo Decreto 
1080/2008 de 29 de Maio de 2008.
CONSIDERANDO a decisão da comissão de avaliação do auxílio aluguel, nomeada pela portaria 10 
/ 2017 e constituída nos termos do artigo 13-A, § 2º, do Decreto nº 2571 de 13 de novembro de 2013, 
que opinou pela concessão do benefício. 
CONSIDERANDO o contido nos autos do expediente administrativo de nº 967/2016, onde se apurou que 
a benefi ciária atende todos os critérios sociais, econômicos e jurídicos exigido pela legislação vigente;
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido a Renovação do Auxílio Aluguel o Sra. Luciene Sara Cardoso de Souza, 
portadora do RG 49.684.341-2, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril 
de 2007, mediante pagamento, durante o período de 12 (doze) meses, no valor de R$ 500,00(quinhentos 
reais) mensais, perfazendo um total de R$ 6.000,00( seis mil reais),a partir da  publicação.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento do 
aluguel de imóvel destinado á residência da benefi ciária e de seus familiares.
Artigo 3º - A benefi ciária mencionada no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigada a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 20 de Setembro de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 22, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA TITULAR, DA SENHORA SUSANA ISABEL 
SILVA DOS SANTOS AO CARGO DE OUVIDORA DA AUTARQUIA”.
NELSON APARECIDO JUNIOR, Diretor Presidente do SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE SANEAMENTO 
DE JACAREÍ – SRJ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 
CONSIDERANDO que o período de férias da OUVIDORA perdurará por 15 (quinze) dias a contar de 
25 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter o funcionamento da Ouvidoria para melhor atendimento 
ao público, conhecimento e encaminhamento de eventuais queixas dos usuários;
CONSIDERANDO AINDA, o diminuto quadro que compõe esta Autarquia Especial;
R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR a servidora SUSANA ISABEL SILVA DOS SANTOS, portadora da cédula de 
identidade RG. nº 25.015.145-5, para exercer interina e cumulativamente o cargo de OUVIDORA 
durante o afastamento da titular de 25 de setembro a 09 de outubro de 2017, fazendo jus as vantagens 
pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei Complementar n° 13/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Jacareí).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, fi cando a Diretoria Administrativo-
Financeiro encarregada de lhe dar o devido cumprimento.
Jacareí, 20 de setembro de 2017.
Nelson Aparecido Junior
Diretor Presidente 

 PORTARIA Nº 207 DE 18 DE AGOSTO DE 2.017
O Presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, NELSON GONÇALVES PRIANTI 
JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO a Resolução nº 02/2.002 - TCA nº 34.554/026/02, de 20/12/2.002 que estabelece regras 
a serem observadas pela Administração Municipal Direta e Indireta, relativas às informações sobre os atos 
concessórios de aposentadorias e pensões;
CONSIDERANDO, ainda, o Ofício nº 002 - DAB/2.003 do Instituto de Previdência do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO, outrossim, o artigo 213 da Lei Complementar nº 13 de 07/10/1.993 - Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder adicional por tempo de serviço - anuênio – a partir do mês de Agosto/2.017, aos servidores 
abaixo nomeados:

Matrícula Servidor Anuênio (%)

20108 ADILSON APARECIDO PELOGGIA 10%

212015 AMAURI WESLEY BORGES DA FONSECA BORATI 2%

202015 ANGELA CAPELLUP MARTINS 2%

92012 BENEDITO ANTONIO CANCIO 13%

98003 BENEDITO VANDERLEI DONIZETI DE SOUSA 19%

12105 BRUNO FONTANESI SANT’ANNA 12%

795 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MEDEIROS 26%

5738 EDITH MARIA DE SOUSA TOLEDO 30%

162016 ELIANE PROCÓPIO ALVES 1%

262015 FERNANDA MEDEIROS SILVA BRUNHEROTO 7%

98005 FRANCISCO ANTONIO BIZARIA 19%

412017 FREDERICO AUGUSTO SILVERIO CERAGIOLI 4%

790 GISELE MARIA RODRIGUES PELOGGIA MELLO 26%

292014 GLAUCO ROCHA PEREIRA 3%

97001 HELIO TADEU DE ARAUJO 23%

3840 JEAN CLAUDE NOGUEIRA 34%

98007 JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA 19%

805 JOSÉ CARLOS FREITAS BARBOSA 26%

4308 JOSÉ DALISIO TEODORO 33%

99136 JOSÉ DONIZETE MENDES PINTO 18%

372017 JOSÉ GIL PINTO 1%

94019 MARIA CRISTINA VITORIANO MARTINES PENNA 21%

783 PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS 26%

806 PAULO HENRIQUE BARBOSA 26%

492017 RAFAELA CHIARANI ALARCON 2%

802 REGINA REZENDE MOTTA 26%

786 SEBASTIÃO NOGUEIRA DOS SANTOS 26%

7072 SIMONE FATIMA MACHADO CELESTIANO OLIVEIRA 28%

796 SOLANGE SILVA PEREIRA DE SOUZA 26%

192015 THIAGO GRANDE 2%

692012 WILIAM SILVA MARQUES 5%

192013 WILSON LEONEL LIMA 15%

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 18 de agosto de 2.017
Nelson Gonçalves Prianti Júnior
Presidente do SAAE

 PORTARIA Nº 208 DE 18 DE SETEMBRO DE 2.017
“Concessão de promoção em virtude de aferição de efetivo tempo de serviço público no SAAE de Jacareí”
O Presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, NELSON GONÇALVES PRIANTI 
JÚNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO a Resolução nº 02/2.002 - TCA nº 34.554/026/02, de 20/12/2.002 que estabelece regras 
a serem observadas pela Administração Municipal Direta e Indireta, relativas às informações sobre os atos 
concessórios de aposentadorias e pensões;
CONSIDERANDO, ainda, o Ofício nº 002 - DAB/2003 do Instituto de Previdência do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO, outrossim, os artigos 222 e seguintes da Lei Complementar nº 13 de 07/10/1993 - Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder promoção por efetivo serviço prestado nessa Autarquia - plano de carreira – a partir do mês 
de Agosto/2.017, aos servidores abaixo nomeados:

Matrícula Servidor Plano de Carreira

968 EDUARDO ALVES DE ARAUJO 42%

262014 FERNANDA KAM NISHIAKA 6%

302014 JOÃO ROMEIRO DA SILVA 6%

805 JOSÉ CARLOS FREITAS BARBOSA 42%

62014 JOSÉ ROBERTO SANTANA DA TRINDADE 6%

682012 KELY CRISTINA NASCIMENTO VENKE RIZZUTO 12%

272014 LUCIMAR EMERSON ELI DE ALMEIDA 6%

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 18 de setembro de 2.017
Nelson Gonçalves Prianti Júnior
Presidente do SAAE 

PORTARIA Nº 209, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Júnior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – 
SAAE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR, a composição da Portaria nº 123, de 09 de agosto de 2016, Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes - CIPA, na qualidade de representantes do empregador, que fi ca doravante assim constituída:
I Titulares: 
a) Fábio Henrique do Carmo - RG nº 12.684.633-9
b) Jorge Ricardo de Almeida - RG nº 07.021.818 - 5
c) Adilson Aparecido Peloggia - RG nº 12.274.475-5 
d) Amarildo  Sanches Palma - RG nº 16.303.263-4
II Suplentes: 
a) Maurício Nunes da Silva - RG nº 29.685.914-X
b) Carlos Gilberto Teixeira - RG nº 17.030.364
c) José Jorge Paes de Lira - RG nº 19.273.600-0
d) Miguel Bernardes Junior - RG nº 28.059.802-6
e) Vanderlei de Sousa Silva - RG nº 17.926.870-3
f) Roberto Jorge Junior - RG nº 19.484.892-9
g) Sabrina da Silva Alfano - RG nº 45.337.815-8
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 19 de setembro de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior 
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 210, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Júnior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – 
SAAE, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o disposto no decreto 552, de 18 de março de 2010;
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, em caso de necessidade, sem qualquer gratifi cação, o servidor RAFAEL CUBA 
FERNANDES, RG nº 46.027.013-8 SSP/SP , matrícula 862012, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Leiturista, referência 05, lotado na Diretoria Comercial, na Gerência de Análise e Avaliação de Consumo, do 
Quadro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí, a dirigir veículos ofi ciais, segundo sua 
categoria de habilitação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 19 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JÚNIOR
PRESIDENTE DO SAAE

PORTARIA Nº 211, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Júnior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – 
SAAE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º CESSAR a designação  da servidora NÁDIA MARTINS MAGALHÃES ALVES, matrícula 5037, lotada 
na Diretoria Financeira, da função gratifi cada de Supervisora de Serviços – FG1, nos termos da Lei nº 5.502, 
de julho de 2010.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 08 de agosto de 2017. 
Jacareí, 19 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JÚNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 212, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Júnior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – 
SAAE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º CESSAR a designação do servidor JEAN CARLOS RIBEIRO, matrícula 82013, lotada na Diretoria 
Comercial, da função gratifi cada de Coordenador  de Serviços – FG2, nos termos da Lei nº 5.502, de julho de 
2010.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de agosto de 2017. 
Jacareí, 19 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JÚNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 213, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Jr., Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, no uso de 
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, de acordo com o inciso I do artigo 66, da Lei Complementar nº 13 de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí), os servidores abaixo relacionados, lotados no Serviço Autônomo de Água e Esgoto: 

Serviço Autônomo
de Água e Esgoto
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I - ANTONIO CARLOS LUCAS BUSTAMANTE, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de 
Gerente de Logística, referência CCIII, com lotação na Diretoria Administrativa;
II - KAREN BITTENCOURT, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente de Contratos, 
referência CCIII, com lotação na Diretoria Administrativa;
III -  MAURÍCIO GONÇALVES, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente de Compras e 
Licitações, referência CCIII, com lotação na Diretoria Administrativa;
IV - SÍLVIO CESAR DA SILVA, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente de Informática, 
referência CCIII, com lotação na Diretoria Administrativa;
V - JOCILEI LIMA MATHIAS, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente de Contabilidade, 
referência CCIII, com lotação na Diretoria Financeira;
VI -  VIVIANE SOARES REBELLO, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente de 
Controladoria, referência CCIII, com lotação na Diretoria Financeira;
VII - EDER CAMPOS OLIVEIRA, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente Técnico de 
Captação de Recursos Externos, referência CCIII, com lotação na Diretoria de Planejamento e Obras;
VIII - JOSÉ ANTONIO MARQUES, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente Técnico de 
Projetos, referência CCIII, com lotação na Diretoria de Planejamento de Obras;
IX -  DAIANE SARA CHAGAS SIMÃO, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente Técnico 
de Tratamento de Água, referência CCIII, com lotação na Diretoria de Operações;
X - DIMANO BARBOSA DE MELLO JUNIOR, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente 
Técnico de Conservação de Redes de Água, referência CCIII, com lotação na Diretoria de Operações;
XI - ELIANE PROCÓPIO ALVES, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente Técnico de 
Conservação de Redes de Esgoto, referência CCIII, com lotação na Diretoria de Operações;
XII - FÁBIO HENRIQUE DO CARMO, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente Técnico 
de Garantia de Qualidade de Água, referência CCIII, com lotação na Diretoria de Operações;
XIII - ROGERIO PENATTI GAGLIAS, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente Técnico 
de Controle Operacional, referência CCIII, com lotação na Diretoria de Operações;
XIV - MARIA CRISTINA VITORIANO MARTINES PENNA, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, 
de Consultora Jurídica, referência CCIII, com lotação na Presidência;
XV – JULIANE GUEDES CORREIA DE GOUVEIA, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de 
Assessora de Comunicação, referência CCIII, com lotação na Presidência.
XVI – EDUARDO NAKANISHI PEREIRA, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Assistente de 
Gabinete, referência CCIII, com lotação na Presidência .
XVII – NADIA MARTINS MAGALHÃES ALVES, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de 
Gerente de Recursos Humanos, referência CCIII, com lotação na Diretoria Administrativa.
XVIII – FREDERICO AUGUSTO SILVEIRO, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Assessor 
de Supervisão Comunitária, referência CCIII, com lotação na Presidência.
XIX – GABRIELLA DE REZENDE MACHADO, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de 
Assessora de Supervisão Comunitária, referência CCIII, com lotação na Presidência.
XX – GISELE DA ROCHA SILVA GOULART, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente 
de Análise e Avaliação de Consumo, referência CCIII, com lotação na Diretoria Comercial;
XXI – JEAN CARLOS RIBEIRO, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Gerente Comercial de 
Atendimento, referência CCIII, com lotação na Diretoria Comercial;
XXII – ADRIANA CRISTINA DE MORAIS MARQUES, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de 
Assessora de Supervisão Comunitária referência CCIII, com lotação na Presidência;
XXIII – MAURO ROBERTO DA SILVA, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em comissão, de Assessor de 
Supervisão Comunitária, referência CCIII, com lotação na Presidência.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de setembro.
Jacareí, 20 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 214, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Junior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, no uso 
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, na forma do inciso II do artigo 14, da Lei Complementar nº 13 de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí), os servidores abaixo relacionados, lotados no Serviço Autônomo de Água e Esgoto: 
I - ANTONIO CARLOS LUCAS BUSTAMANTE, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Administração, RG. nº 
17.853.039-6, para exercer o cargo de livre provimento em comissão de Gerente de Logística, referência CCIII, com lotação 
na Diretoria Administrativa;
II -  NÁDIA MARTINS MAGALHÃES ALVES, ocupante do cargo efetivo de Chefe de Seção de Tesouraria, RG. nº 
17.030.145-X, para exercer o cargo de livre provimento em comissão de Gerente de Gestão de Pessoas, referência CCIII, 
com lotação na Diretoria Administrativa;
III - KAREN BITTENCOURT, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Administração, RG. nº 40.289.954-4, para exercer 
o cargo de livre provimento em comissão de Gerente de Contratos e Convênios, referência CCIII, com lotação na Diretoria 
Administrativa;
IV -  MAURÍCIO GONÇALVES, ocupante do cargo efetivo de Comprador, RG. nº 12.828.340-3, para exercer o cargo de 
livre provimento em comissão de Gerente de Licitações e Compras, referência CCIII, com lotação na Diretoria Administrativa;
V – JOSIANE SILVA DE SOUSA E SILVA, ocupante do cargo efetivo de Chefe de Seção de Cadastro, RG. nº 17.314.304-0, 
para exercer o cargo de livre provimento em comissão de Gerente de Bens Móveis e Documentos, referência CCIII, com 
lotação na Diretoria Administrativa;
VI - SÍLVIO CESAR DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Operador de Computador, RG. nº 21.258.604, para exercer o 
cargo de livre provimento em comissão de Gerente de Tecnologia e Informação, referência CCIII, com lotação na Diretoria 
Administrativa;
VII - JOCILEI LIMA MATHIAS, ocupante do cargo efetivo de Contador, RG. nº 14.552.802, para exercer o cargo de livre 
provimento em comissão de Gerente de Contabilidade, referência CCIII, com lotação na Diretoria Financeira;
VIII -  VIVIANE SOARES REBELLO, ocupante do cargo efetivo de Caixa, RG. nº 30.896.500-0, para exercer o cargo de livre 
provimento em comissão de Gerente de Controladoria, referência CCIII, com lotação na Diretoria Financeira;
IX – GISELE DA ROCHA SILVA GOULART, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Administração, RG. nº 42.393.823-
X, para exercer o cargo de livre provimento em comissão de Gerente de Análise e Avaliação de Consumo, referência CCIII, 
com lotação na Diretoria Comercial;
X – JEAN CARLOS RIBEIRO, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Administração, RG. nº 48.796.572-3, para exercer 
o cargo de livre provimento em comissão de Gerente de Atendimento, referência CCIII, com lotação na Diretoria Comercial;
XI - EDER CAMPOS OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Administração, RG. nº 41.827.694-8, para 
exercer o cargo de livre provimento em comissão de Gerente Técnico de Captação de Recursos, referência CCIII, com 
lotação na Diretoria Técnica de Planejamento e Obras;
XII -  RODRIGO MOREIRA CURCI, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil, RG. nº 48.550.239-2, para exercer o 
cargo de livre provimento em comissão de Gerente Técnico de Projetos, referência CCIII, com lotação na Diretoria Técnica 
de Planejamento e Obras;
XIII-  EVANDRO FARIA LINS, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Ambiental, RG. nº 46.629.025-1, para exercer o 
cargo de livre provimento em comissão de Gerente Técnico de Planejamento, referência CCIII, com lotação na Diretoria 
Técnica de Planejamento e Obras;
XIV-  ISMAEL MORAES DE ALMEIDA, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil, RG. nº 23.707.716-4, para exercer 
o cargo de livre provimento em comissão de Gerente Técnico de Obras, referência CCIII, com lotação na Diretoria Técnica 
de Planejamento e Obras;
XV -  DAIANE SARA CHAGAS SIMÃO, ocupante do cargo efetivo de Analista de Saneamento, RG. nº 46.006.010-7, para 
exercer o cargo de livre provimento em comissão de Gerente Técnico de Tratamento de Água, referência CCIII, com lotação 
na Diretoria Técnica de Tratamento de Água e Esgoto;
XVI - FÁBIO HENRIQUE DO CARMO, ocupante do cargo efetivo de Analista de Saneamento, RG. nº 12.684.633-9, para 
exercer o cargo de livre provimento em comissão de Gerente Técnico de Garantia da Qualidade de Água e Esgoto, referência 
CCIII, com lotação na Diretoria Técnica de Tratamento de Água e Esgoto;
XVII -  FÁBIO DAIZO IGUTI, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Químico, RG. nº 63.385.090, para exercer o cargo de 
livre provimento em comissão de Gerente de Técnico de Tratamento de Esgoto, referência CCIII, com lotação na Diretoria 
Técnica de Tratamento de Água e Esgoto;
XVIII - DIMANO BARBOSA DE MELLO JUNIOR, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil, RG. nº 17.631.686-3, para 
exercer o cargo de livre provimento em comissão de Gerente Técnico de Sistemas de Água, referência CCIII, com lotação na 
Diretoria Técnica de Operação e Manutenção;
XIX - ELIANE PROCÓPIO ALVES, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil, RG. nº 44.338.391-1, para exercer 
o cargo de livre provimento em comissão de Gerente Técnico de Sistemas de Esgoto, referência CCIII, com lotação na 
Diretoria Técnica de Operação e Manutenção;
XX - ROGERIO PENATTI GAGLIAS, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Mecânico, RG. nº 28.282.124-7, para 
exercer o cargo de livre provimento em comissão de Gerente Técnico de Controle Operacional, referência CCIII, com lotação 
na Diretoria Técnica de Operação e Manutenção;
XXI - SHEILA DE MORAIS CESAR, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Administração, RG. nº 22.102.685, para 
exercer o cargo de livre provimento em comissão de Gerente de Controle de Programação referência CCIII, com lotação na 
Diretoria Técnica de Operação e Manutenção;
XXII – RENATA EGYDIO DE CARVALHO DA COSTA MANÇO, RG. nº 8.554.527-2, para exercer o cargo de livre 
provimento em comissão de Assessor de Comunicação, referência CCIII, com lotação na Presidência;
XXIII – FREDERICO AUGUSTO SILVEIRO, RG. nº 28.012.098-9, para exercer o cargo de livre provimento em comissão de 
Assessor Comunitário, referência CCIII, com lotação na Presidência;
XXIV – GABRIELLA DE REZENDE MACHADO, RG. nº 44.287.460-1, para exercer o cargo de livre provimento em 
comissão de Assessor Comunitário, referência CCIII, com lotação na Presidência;
XXV - JULIANE GUEDES CORREIA DE GOUVEIA, RG. nº 40.405.652-0, para exercer o cargo de livre provimento em 
comissão de Assessor Técnico, referência CCII, com lotação na Presidência;
XXVI - EDUARDO NAKANISHI PEREIRA, RG. nº 18.592.526-1, para exercer o cargo de livre provimento em comissão de 
Assessor Técnico, referência CCII, com lotação na Presidência;
XXVII – EDEZIO PINAFFI- RG. nº 16.571.868, para exercer o cargo de livre provimento em comissão de Diretor Técnico de 
Operação e Manutenção, referência CCII, com lotação na Diretoria Técnica de Operação e Manutenção;
XXVIII – EDEZIO PINAFFI- RG. nº 16.571.868, para exercer interina e cumulativamente o cargo de livre provimento 
em comissão de Diretor Técnico de Tratamento de Água e Esgoto referência CCII, com lotação na Diretoria Técnica de 
Tratamento de Água e Esgoto;
XXIX - MARIA CRISTINA VITORIANO MARTINES PENNA, ocupante do cargo efetivo de Procurador, RG. nº 15.228.580-5, 

para exercer cumulativamente o cargo de livre provimento em comissão de Procurador Chefe, referência CCI, com lotação 
na Procuradoria Jurídica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de Setembro de 2017.
Jacareí, 20 de Setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 215 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, NELSON GONÇALVES PRIANTI 
JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1º. CESSAR a designação dos servidores abaixo nomeados, da função gratifi cada de Supervisor de 
Serviços – FG1, nos termos da Lei. Nº 5.502/2010

Nome      Matrícula R.G.
Adilson de Paula 828 21.736.574
Adriano Barbosa 961 24.684.073-0
Ana Cristina de Moraes 860 24.684.460-7
Ana Paula Nanni 142008 24.866.932-1
Arnaldo Pereira Gouvea Neto 82012 41.058.437-X
Bruna Tatiana M. Gonçalves 72012 41.028.704-0
Claudia Silveira 915 20.335.474-6
Eduardo Luiz Ribeiro Campos 932012 53.212.827-8
Evandro Faria Lins 582015 46.629.025-1
Fernanda M. S. Brunheroto Sarte 262015 30.735.897-5
Fernando Lima Siqueira 5835 22.055.704-4
Jarbas Pelodan Junior 99001 26.194.395-9
Jean Claude Nogueira 3840 9.663.575
José Clébio de Paula Portes 212014 55.218.408-1
Marcelo da Silva Jordão 829 19.153.401-8
Marco Antônio Faria 94037 20.205.709-5
Reinado Luiz Day de Toledo 16404 M296.086
Remilton F. Pacheco Junior 212013 28.715.971-1
Sheila de Moraes Cesar 20033 22.106.685
William Miranda 132008 18.595.494-7

Art. 2º. CESSAR a designação dos servidores abaixo nomeados, da função gratifi cada de Coordenador de 
Serviços – FG2, nos termos da Lei. Nº 5.502/2010:

Nome      Matrícula R.G.
Fabio F. Fernandes Filho 52015 33.857.252-1
Geverson Firmino Colen 222014 47.408.886-2
Hélio Tadeu de Araújo 97001 17.437.861
Katia L. Mateus Oliveira 322012 40.814.557-2
Priscilla Moura Demizu 13307 40.814.557-2
Regina Rezende Motta 802 17.636.382-8

Art. 3º. CESSAR a designação dos servidores abaixo nomeados, da função gratifi cada de Fiscalizador de 
Serviços – FG3, nos termos da Lei. Nº 5.502/2010:

Nome      Matrícula R.G.
Ana Lúcia Passos Pimentel 947 7.564.023
Angelita Betti de Souza 292013 23.134.845-9
Eloisa Helena de C. Prado 7730 19.490.001-37
Simeia Caroline Pereira 192014 34.333.508-6

Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de setembro de 2017.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Jacareí, 20 de setembro de 2017
Nelson Gonçalves Prianti Junior
Presidente do Saae

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada em 
execução de adutora – Av. Major Acácio Ferreira – Jacareí – SP.
Comunicamos SUSPENSÃO por tempo indeterminado da licitação supra, devido as necessidades de ajustes 
no pacote técnico.
Jacareí, 15 de setembro de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE-Jacareí.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – NOVAS DATAS.
COM COTA RESERVADA (25%) PARA ATENDER A LEI 147/2014.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de conexões e tubos em PVC.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: 
NOVA DATA: a partir das 9h do dia 06/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: LOGO A SEGUIR DO CREDENCIAMENTO.
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “TRANSPARÊNCIA” e SUBLINK “LICITAÇÕES”) e na Gerência de 
Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 120 – Jd. Liberdade – Jacareí - SP - das 08h30 às 16h30 – Taxa: 
R$5,00 (cinco reais), ou c/ apresentação de CD-R (ou outra mídia).
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203 e 215.
Jacareí, 14 de Setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR - Presidente do SAAE Jacareí.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017
COM COTA RESERVADA (25%) PARA ATENDER A LEI 147/2014
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Material de Limpeza.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: a partir das 9h do dia 11/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
LOGO A SEGUIR DO CREDENCIAMENTO
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “TRANSPARÊNCIA” e SUBLINK “LICITAÇÕES”) e na Gerência de 
Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 120 – Jd. Liberdade – Jacareí - SP - das 08h30 às 16h30 – Taxa: 
R$5,00 (cinco reais), ou c/ apresentação de CD-R (ou outra mídia).
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203 e 215
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR - Presidente do SAAE Jacareí.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017
EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER A LEI 147/2014
OBJETO: Aquisição de Louças e Metais Sanitários.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: a partir das 9h do dia 16/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
LOGO A SEGUIR DO CREDENCIAMENTO
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br e na Gerência de Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 120 – Jd. 
Liberdade – Jacareí - SP - das 08h30 às 16h30 – Taxa: R$5,00 (cinco reais), ou c/ apresentação de CD-R (ou 
outra mídia).
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203 e 252
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR - Presidente do SAAE Jacareí

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017
EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER A LEI 147/2014
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de DIVERSOS ANÉIS E ARRUELAS DE BORRACHA.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: a partir das 9h do dia 17/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
LOGO A SEGUIR DO CREDENCIAMENTO
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br e na Gerência de Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 120 – Jd. 
Liberdade – Jacareí - SP - das 08h30 às 16h30 – Taxa: R$5,00 (cinco reais), ou c/ apresentação de CD-R (ou 
outra mídia).
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203 e 252
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR - Presidente do SAAE Jacareí

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017
COM COTA RESERVADA (25%) PARA ATENDER A LEI 147/2014
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de AREIA RECICLADA.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: a partir das 9h do dia 18/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
LOGO A SEGUIR DO CREDENCIAMENTO
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “TRANSPARÊNCIA” e SUBLINK “LICITAÇÕES”) e na Gerência de 
Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 120 – Jd. Liberdade – Jacareí - SP - das 08h30 às 16h30 – Taxa: 
R$5,00 (cinco reais), ou c/ apresentação de CD-R (ou outra mídia).
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TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203 e 215
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR - Presidente do SAAE Jacareí

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2017
COM COTA RESERVADA (25%) PARA ATENDER A LEI 147/2014
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de CLORETO FÉRRICO.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: a partir das 9h do dia 19/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
LOGO A SEGUIR DO CREDENCIAMENTO
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “TRANSPARÊNCIA” e SUBLINK “LICITAÇÕES”) e na Gerência de 
Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 120 – Jd. Liberdade – Jacareí - SP - das 08h30 às 16h30 – Taxa: 
R$5,00 (cinco reais), ou c/ apresentação de CD-R (ou outra mídia).
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203 e 215
Jacareí, 15 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR - Presidente do SAAE Jacareí.

TOMADA DE PREÇOS N0. 010/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de retirada das chicanas hidráulicas verticais 
danifi cadas e instalação de novas chicanas, em madeira de lei emparelhadas na ETA São Silvestre.  
ENCERRAMENTO:  16/10/2017 às 9h
Edital: www.saaejacarei.com.br (LINK “TRANSPARÊNCIA”, SUBLINK “LICITAÇÕES”) ou na Gerência de 
Compras e Licitações - Rua Aparício Lorena, 120 – Jd. Liberdade – Jacareí - SP- das 08h30 às 16h30 – Taxa: 
R$ 5,00 (cinco reais), ou com apresentação de CD-R (mídia) ou outra mídia.
TELEFONE PARA INFORMAÇÕES: 12-3952-0200, Ramal 252 ou 3954.0202/3954.0203
Jacareí,  13 de setembro de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017.
OBJETO: Aquisição de Bombas Centrifugas e Submersíveis.
COM LOTES RESERVADOS PARA ATENDER A LEI 147/2014.
ENCERRAMENTO: às 9 h do dia 11/10/2017.
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br, (LINK “TRANSPARENCIA”, SUBLINK “LICITAÇÕES”) e na Gerência de 
Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 120 – Jd. Liberdade – Jacareí - SP - das 08h30 às 16h30 – Taxa: 
R$5,00 (cinco reais), ou trazer CD-R ou pendrive.
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0300, Ramais 202, 203 e 252.
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR - Presidente do SAAE Jacareí.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 084/2017.
Edital: 034/2017; Modal: Convite; Contr: PARÂMETRO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA; Obj: 
Execução da obra de construção da contenção do talude na área da ETA, Rua Salvador Preto, Jacareí, SP; 
Valor: R$ 133.152,92; Vigência: 120 dias. 
Jacareí, 18 de agosto de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 089/2017.
Edital: INEXIGIBILIDADE; Contr: STRATEGOS ENGENHARIA, INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA; Obj: 
Desenvolvimento de processo no sistema de gestão em saneamento; Valor: R$ 23.200,00; Vigência: 60 dias. 
Jacareí, 22 de agosto de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 102/2017.
Edital: 029/2017; Mod: Pregão Presencial; Contr; J. D. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP; Obj: RP para 
realização de exames médicos admissionais; Valor: R$ 28.862,00; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 088/2017.
Edital: INEXIGIBILIDADE; Contr: EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP; Obj: 
Desenvolvimento de processo no sistema de gestão em saneamento; Valor: R$ 34.560,00; Vigência: 60 dias. 
Jacareí, 22 de agosto de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 095/2017.
Edital: 026/2017; Mod: Pregão Presencial; Contr; GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA; Obj: RP para aquisição de hipoclorito de sódio; Valor: R$ 145.500,00; Vigência: 
12 meses.
Jacareí, 29 de agosto de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 096/2017.
Edital: 026/2017; Mod: Pregão Presencial; Contr; BELGIQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP; Obj: 
RP para aquisição de hipoclorito de sódio; Valor: R$ 95.000,00; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 29 de agosto de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 099/2017.
Edital: 005/2017; Mod: Pregão Presencial; Contr; LWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA 
SANEAMENTO LTDA EPP; Obj: RP para aquisição de hidrômetros; Valor: R$ 251.275,00; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 04 de setembro de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 014/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Fornecedor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
Ata nº 135/2016
Validade: 15/09/2017
Código 2048 – Sabão em pó ( similar ao omo ) caixa 01 kg.
Quant. 150 cx – Marca TIXAN – Valor Unit. R$ 6,86.
Código 2052 – Sabonete Líquido gel cremoso, galão de 05 litros.
Quant. 188 gl – Marca AUDAX – Valor Unit. R$ 14,11.
Código 2057 – Saco plástico 100 litros
Quant. 135 pct – Marca ORLALIX – Valor Unit. R$ 43,99
Código 2091 – Papel higiênico na cor branca, 100% fi bras.
Quant. 375 cx   – Marca WP – Valor Unit. R$ 29,98.
Código 2106 – Detergente líquido para roupas, frasco com 01 litro.
Quant. 1.500 frs   – Marca TIXAN – Valor Unit. R$ 9,10
Código 2048 – Sabão em pó ( similar ao omo ) caixa 01 kg.
Quant. 50 cx – Marca TIXAN – Valor Unit. R$ 6,86.
Código 2057 – Saco plástico 100 litros
Quant. 45 pct – Marca ORLALIX – Valor Unit. R$ 43,99
Código 2106 – Detergente líquido para roupas,frasco com 01 litro.
Quant. 500 frs   – Marca TIXAN – Valor Unit. R$ 9,10

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 014/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Fornecedor: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP
Ata nº 136/2016
Validade: 15/09/2017
Código 2082 – Papel Higiênico folha dupla, extra macio, na cor branca, medindo 30 x 10 cm, embalagem com 
64 rolos.
Quant. 13.500 rls – Marca OUROPPEL– Valor Unit. R$ 0,92
Código 2107 – Desinfetante germicida, bactericida, fungicida, bruto, frasco com 01 litro.
Quant. 1.500 lts – Marca LYSOFORM – Valor Unit. R$ 6,36
Código 2082 – Papel Higiênico folha dupla, extra macio, na cor branca, medindo 30 x 10 cm, embalagem com 
64 rolos.
Quant. 4.500 rls – Marca OUROPPEL– Valor Unit. R$ 0,92

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 014/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Fornecedor: Y. R. IGLESIAS - EPP
Ata nº 138/2016
Validade: 15/09/2017
Código 2052 – Sabonete liquido, gel, cremoso, galão de 05 litros
Quant. 62 gls – Marca GOLD– Valor Unit. R$ 14,10
Código 2091 – Papel Higiênico na cor branca, macio, absorvente com 100% fi bras, rolão, caixa com 08 rolos
Quant. 125 cxs – Marca WHITE PAPER – Valor Unit. R$ 29,97

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 014/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Fornecedor: COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
Ata nº 137/2016
Validade: 15/09/2017
Código 2083 – Papel Toalha, comum 02 dobras interfolhas, não reciclado, pacote com 1.000 folhas
Quant. 2.250 fds – Marca NOVO – Valor Unit. R$ 9,50
Código 2083 – Papel Toalha, comum 02 dobras interfolhas, não reciclado, pacote com 1.000 folhas
Quant. 750 fds – Marca NOVO – Valor Unit. R$ 9,50

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 014/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Fornecedor: DCB COMERCIAL EIRELI - ME
Ata nº 139/2016
Validade: 15/09/2017
Código 2107 – Desinfetante germicida, bactericida, fungicida, bruto, frasco com 01 litro.
Quant. 500 lts – Marca LYSOFORM – Valor Unit. R$ 6,36

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 017/2016
REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS
Fornecedor: JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP
Ata nº 132/2016
Validade: 08/09/2017
Código 550.021 – AUDIOMETRIA.
Quant. 166 – Valor Unit. R$ 17,73.
Código 550.022 – HEMOGRAMA COMPLETO.
Quant. 186 – Valor Unit. R$ 10,01.
Código 550.023 – ACUIDADE VISUAL.
Quant. 176 – Valor Unit. R$ 1,60.
Código 550.024 – GLICEMIA EM JEJUM.
Quant. 140 – Valor Unit. R$ 6,03.
Código 550.025 – ELETROENCEFALOGRAMA.
Quant. 140 – Valor Unit. R$ 21,00.
Código 550.026 – ELETROCARDIOGRAMA.
Quant. 140 – Valor Unit. R$ 20,50.
Código 550.027 – SOROLOGIA HEPATITE “A”.
Quant. 02 – Valor Unit. R$ 39,00.
Código 550.028 – SOROLOGIA HEPATITE “B”.
Quant. 05 – Valor Unit. R$ 38,00.
Código 550.029 – SOROLOGIA HEPATITE “C”.
Quant. 03 – Valor Unit. R$ 31,01.
Código 550.030 – ESPIROMETRIA.
Quant. 90 – Valor Unit. R$ 13,18.
Código 550.031 – RADIOGRAFIA DE TORAX AP (NORMAS OIT).
Quant. 126 – Valor Unit. R$ 33,63.
Código 550.034 – MICOLOGICO DAS UNHAS.
Quant. 11 – Valor Unit. R$ 11,01.
Código 550.035 – VDRL.
Quant. 01 – Valor Unit. R$ 08,01.
Código 550.036 – HIV.
Quant. 03 – Valor Unit. R$ 04,01.
Código 550.037 – PARASITOLOGICO DE FEZES.
Quant. 11 – Valor Unit. R$ 58,20.
Código 550.038 – URINA TIPO “I”.
Quant. 11 – Valor Unit. R$ 06,08.
Código 550.039 – RETICULOCITOS.
Quant. 01 – Valor Unit. R$ 5,28.

EXTRATO DE RP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2015
AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ MISTURADO
Fornecedor: MARVAN-VR PRODUTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
Ata nº 141/2016
Validade: 20/09/2017
Código 3753 – Concreto Pré-Misturado FCK 30 Mpa ensacado com peso máximo de 28,5 KG, SEM ADITIVO.
Quant. 9000 SC – Marca CONCRETON – Valor Unit. R$ 49,21.

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL Nº.  026/2016
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD
Fornecedor: CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP
Ata nº.  017/2017
Validade: 01/03/2018
Peças: R$ 201.978,00. Desconto: 05%.
Mão de Obra: R$ 176.764,00. Desconto 05%.

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE SEGURANÇA
Fornecedor: MOMILLI COMERCIAL LTDA - EPP
Ata nº 020/2017
Validade: 07/03/2018
Código 5337 – Tênis de segurança nº 35, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% forrado.
Quant. 20 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.
Código 5338 – Tênis de segurança nº 36, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% forrado.
Quant. 40 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.
Código 5339 – Tênis de segurança nº 38, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% forrado.
Quant. 20 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.
Código 5340 – Tênis de segurança nº 39, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% forrado.
Quant. 40 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.
Código 5341 – Tênis de segurança nº 40, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% forrado.
Quant. 10 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.
Código 5342 – Tênis de segurança nº 41, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% forrado.
Quant. 50 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.
Código 5343 – Tênis de segurança nº 42, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% forrado.
Quant. 30 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.
Código 5344 – Tênis de segurança nº 43, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% forrado.
Quant. 10 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.
Código 5345 – Tênis de segurança nº 37, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% forrado.
Quant. 30 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.
Código 10070 – Tênis de segurança nº 33, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% 
forrado.
Quant. 20 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.
Código 10071 – Tênis de segurança nº 34, bidensidade, vaqueta relaz hidrofugada preta curtida ao cromo, 100% 
forrado.
Quant. 10 PAR – Marca Bompel – Valor Unit. R$ 149,90.

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fornecedor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Ata nº 018/2017
Validade: 05/03/2018
Código 0228 – Açúcar Refi nado, Branco, Pacotes c/ 1 kg cada.
Quant. 7.500 KG – Marca GUARANI – Valor Unit. R$ 2,65.
Código 0230 – Margarina Vegetal c/ Sal, Baldes c/ 15 kg.
Quant. 75 BALDE – Marca COAMO – Valor Unit. R$ 76,80.
Código 0231 – Café em pó homogêneo, tipo tijolinho, alto vácuo, pacote com 500 gramas.
Quant. 5000
 PCT – Marca BRASIL – Valor Unit. R$ 8,10.
Código 0232 – Leite longa vida, ultrapasteurizado (UHT) integral, 1,0 litro.
Quant. 9.000 LT – Marca BONOLAT – Valor Unit. R$ 2,67.

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fornecedor: BRASILIDADE COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO EIRELI EPP
Ata nº 019/2017
Validade: 05/03/2018
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Código 0228 – Açúcar Refi nado, Branco, Pacotes c/ 1 kg cada.
Quant. 2.500 KG – Marca CARAVELAS – Valor Unit. R$ 2,80.
Código 0230 – Margarina Vegetal c/ Sal, Baldes c/ 15 kg.
Quant. 25 BALDE – Marca PRIMOR – Valor Unit. R$ 81,00.
Código 0232 – Leite longa vida, ultrapasteurizado (UHT) integral, 1,0 litro.
Quant. 3.000 LT – Marca TIROL – Valor Unit. R$ 2,83.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 010/2017
AQUISIÇÃO DE TUBETES, KIT CAVALETE, ETC.
Fornecedor: C.E. MACEDO – COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS – EIRELI - EPP
Ata nº 021/2017
Validade: 15/03/2018
Código 4704 – Guarnição para vedação de porca / tubete DN 20 ( 23,0 X 29,6 X 3,0 )mm ( DI X DE X ESP ).
Quant. 1.500 PÇ – Marca PERPLAST – Valor Unit. R$ 0,12.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 010/2017
AQUISIÇÃO DE TUBETES, KIT CAVALETE, ETC.
Fornecedor: HIFERSANE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - EPP
Ata nº 022/2017
Validade: 15/03/2018
Código 4695 – Tubete de metal de 1” para hidrômetro.
Quant. 19 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 9,95.
Código 4699 – Tubete de metal de 1.1/2” para hidrômetro.
Quant. 19 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 24,00.
Código 4701 – Kit cavalete de pvc roscado para ligação de água DN 20 ( 3/4 ).
Quant. 5250 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 10,50.
Código 4704 – Guarnição para vedação de porca / tubete DN 20 ( 23,0 X 29,6 X 3,0 )mm ( DI X DE X ESP ).
Quant. 4500 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 0,10.
Código 4705 – Guarnição para vedação de porca / tubete DN 25 ( 29,0 X 38,1 X 3,0 )mm ( DI X DE X ESP ).
Quant. 150 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 0,50.
Código 4706 – Guarnição para vedação de porca / tubete DN 38 ( 43,0 X 56,0 X 3,0 )mm ( DI X DE X ESP ).
Quant. 38 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 1,95.
Código 4708 – Porca de latão de 1” para hidrômetros DN 25 sextav. DN 42 ( G 1.1/4B ) para tubete DN 25 ( 
R 1” ).
Quant. 19 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 10,80.
Código 4709 – Porca de latão de 1.1/2” para hidrômetros DN 38 sextavado DN 50 ( G 2B ) para tubete DN 38 
( R 1.1/2” ).
Quant. 19 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 21,60.
Código 4695 – Tubete de metal de 1” para hidrômetro.
Quant. 6 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 9,95.
Código 4699 – Tubete de metal de 1.1/2” para hidrômetro.
Quant. 6 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 24,00.
Código 4705 – Guarnição para vedação de porca / tubete DN 25 ( 29,0 X 38,1 X 3,0 )mm ( DI X DE X ESP ).
Quant. 50 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 0,50.
Código 4706 – Guarnição para vedação de porca / tubete DN 38 ( 43,0 X 56,0 X 3,0 )mm ( DI X DE X ESP ).
Quant. 12 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 1,95.
Código 4708 – Porca de latão de 1” para hidrômetros DN 25 sextav. DN 42 ( G 1.1/4B ) para tubete DN 25 ( 
R 1” ).
Quant. 6 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 10,80.
Código 4709 – Porca de latão de 1.1/2” para hidrômetros DN 38 sextavado DN 50 ( G 2B ) para tubete DN 38 
( R 1.1/2” ).
Quant. 6 PÇ – Marca HIFERSANE – Valor Unit. R$ 21,60.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 010/2017
AQUISIÇÃO DE TUBETES, KIT CAVALETE, ETC.
Fornecedor: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Ata nº 023/2017
Validade: 15/03/2018
Código 4702 – Kit cavalete 3/4” para instalação de hidrômetros prediais em polipropileno conforme NBR - 
11304.
Quant. 75 PÇ – Marca POLIERG – Valor Unit. R$ 21,78.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 010/2017
AQUISIÇÃO DE TUBETES, KIT CAVALETE, ETC.
Fornecedor: L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA LTDA ME
Ata nº 024/2017
Validade: 15/03/2018
Código 4696 – Tubete longo de PP para hidrômetros ( Branco ) DN 20 (G 3/4) C/122 mm.
Quant. 5250 PÇ – Marca ESSA – Valor Unit. R$ 0,62.
Código 4697 – Tubete curto de PP para hidrômetros ( Branco ) DN 20 ( G 3/4 ).
Quant. 5250 PÇ – Marca ESSA – Valor Unit. R$ 0,33.
Código 4710 – Porca de fi xação do hidrômetro em PP ( branca ) com inserto metálico para tubete de 3/4”.
Quant. 7500 PÇ – Marca ESSA – Valor Unit. R$ 1,88.
Código 4713 – Conjunto manopla para kit cavalete 3/4” em pead.
Quant. 150 PÇ – Marca POLIERG – Valor Unit. R$ 6,10.
Código 4696 – Tubete longo de PP para hidrômetros ( Branco ) DN 20 (G 3/4) C/122 mm.
Quant. 1750 PÇ – Marca ESSA – Valor Unit. R$ 0,62.
Código 4697 – Tubete curto de PP para hidrômetros ( Branco ) DN 20 ( G 3/4 ).
Quant. 1750 PÇ – Marca ESSA – Valor Unit. R$ 0,33.
Código 4701 – Tubete longo de PP para hidrômetros ( rosca prolongada ) DN 20 ( G 3/4 ) com 122 mm.
Quant. 500 PÇ – Marca POLIERG – Valor Unit. R$ 1,65.
Código 4702 – Kit cavalete 3/4” para instalação de hidrômetros prediais em polipropileno.
Quant. 25 PÇ – Marca POLIERG – Valor Unit. R$ 24,00.
Código 4703 – Kit cavalete de pvc roscado para ligação de água DN 20 ( 3/4 ).
Quant. 1750 PÇ – Marca KALTEX – Valor Unit. R$ 14,57.
Código 4710 – Porca de fi xação do hidrômetro em PP ( branca ) com inserto metálico para tubete de 3/4”.
Quant. 2500 PÇ – Marca ESSA – Valor Unit. R$ 1,88.
Código 4713 – Conjunto manopla para kit cavalete 3/4” em pead.
Quant. 50 PÇ – Marca POLIERG – Valor Unit. R$ 6,10.

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
AQUISIÇÃO DE TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO
Fornecedor: FUNDIDOS DE FERRO LTDA - EPP
Ata nº 025/2017
Validade: 26/03/2018
Código 3723 – Tampão articulado circular FºFº para esgoto DN 600 - classe 400.
Quant. 300 PÇ – Marca ALEA – Valor Unit. R$ 209,90.
Código 3724 – Tampão articulado circular FºFº para água DN 600 - classe 400.
Quant. 150 PÇ – Marca ALEA – Valor Unit. R$ 209,90.
Código 3725 – Tampão articulado retangular FF dúctil para água tampa ( 525 x 320 )mm aro ( 555 x 480 x 25 )
mm - classe 125.
Quant. 150 PÇ – Marca ALEA – Valor Unit. R$ 112,00.
Código 3723 – Tampão articulado circular FºFº para esgoto DN 600 - classe 400.
Quant. 100 PÇ – Marca ALEA – Valor Unit. R$ 209,90.
Código 3725 – Tampão articulado retangular FF dúctil para água tampa ( 525 x 320 )mm aro ( 555 x 480 x 25 )
mm - classe 125.
Quant. 50 PÇ – Marca ALEA – Valor Unit. R$ 112,00.

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
AQUISIÇÃO DE TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO
Fornecedor: LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - EPP
Ata nº 026/2017
Validade: 26/03/2018
Código 3724 – Tampão articulado circular FºFº para água DN 600 - classe 400.
Quant. 300 PÇ – Marca AFER – Valor Unit. R$ 210,00.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 007/2016
AQUISIÇÃO CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Fornecedor: C.E. MACEDO – COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS – EIRELI - EPP
Ata nº 027/2017
Validade: 26/03/2018
Código 2751 – Tê redução FºFº JE bolsa / fl ange DN 100mm x 50mm.
Quant. 12 PÇ – Marca INAPI – Valor Unit. R$ 145,20.
Código 2811 – Redução de FF dúctil de 12” x 4” com fl anges PN-10 DN: 300mm x DN: 100mm.
Quant. 12 PÇ – Marca INAPI – Valor Unit. R$ 95,69.

Código 2729 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 150mm x DN: 150mm.
Quant. 03 PÇ – Marca INAPI – Valor Unit. R$ 240,00.
Código 2730 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 200mm x DN: 200mm.
Quant. 03 PÇ – Marca INAPI – Valor Unit. R$ 362,00.
Código 2751 – Tê redução FºFº JE bolsa / fl ange DN 100mm x 50mm.
Quant. 03 PÇ – Marca INAPI – Valor Unit. R$ 145,20.
Código 2811 – Redução de FF dúctil de 12” x 4” com fl anges PN-10 DN: 300mm x DN: 100mm.
Quant. 3 PÇ – Marca INAPI – Valor Unit. R$ 95,69.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 007/2016
AQUISIÇÃO CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Fornecedor: NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME
Ata nº 028/2017
Validade: 26/03/2018
Código 2768 – Curva 22° 30 FF dúctil com bolsas JE2GS DN 200.
Quant. 12 PÇ – Marca FANUEL – Valor Unit. R$ 187,50.
Código 2797 – Redução FF dúctil de 8” x 4” com ponta e bolsa JE DN: 200mm X DN: 100mm.
Quant. 12 PÇ – Marca FANUEL – Valor Unit. R$ 146,50.
Código 2774 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 150.
Quant. 03 PÇ – Marca FANUEL – Valor Unit. R$ 147,00.
Código 2775 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 200.
Quant. 03 PÇ – Marca FANUEL – Valor Unit. R$ 234,00.
Código 2797 – Redução FF dúctil de 8” x 4” com ponta e bolsa JE DN: 200mm X DN: 100mm.
Quant. 03 PÇ – Marca FANUEL – Valor Unit. R$ 147,00.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 007/2016
AQUISIÇÃO CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Fornecedor: LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI - ME
Ata nº 029/2017
Validade: 26/03/2018
Código 2736 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN 50 X DN 50.
Quant. 12 PÇ – Marca ARAÚJO – Valor Unit. R$ 80,00.
Código 2736 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN 50 X DN 50.
Quant. 03 PÇ – Marca ARAÚJO – Valor Unit. R$ 80,00.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 007/2016
AQUISIÇÃO CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Fornecedor: NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Ata nº 031/2017
Validade: 26/03/2018
Código 2738 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS derivação para pvc ( 1,0 MPA ) DN 150 X DN  50.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 144,09.
Código 2739 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS derivação para pvc ( 1,0 MPA ) DN 150 X DN  75.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 156,09.
Código 2740 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS derivação para pvc JE ( 1,0MPA ) DN: 200mm x 50mm.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 204,12.
Código 2755 – Tê FF dúctil com bolsas JE e fl ange DN 300 X DN 100 - PN 10/16.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 578,08.
Código 2765 – Curva 11° 15 FF dúctil com bolsas JE2GS DN 400.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 560,06.
Código 2778 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 400.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 740,17.
Código 2779 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 500.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 1.463,00.
Código 2785 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 400.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 1.348,27.
Código 2792 – Redução FF dúctil de 4” x 2” com ponta e bolsa JE DN: 100mm X DN: 50mm.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 60,20.
Código 2794 – Redução FF dúctil de 6” x 3” com ponta e bolsa JE DN: 150mm X DN: 75mm.
Quant. 12 PÇ – Marca ANGOLINI– Valor Unit. R$ 114,67.
Código 2802 – Redução FF dúctil de 12” x 8” com ponta e bolsa JE DN: 300mm X DN: 200mm.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 287,32.
Código 2803 – Redução FF dúctil de 12” x 10” com ponta e bolsa JE DN: 300mm X DN: 250mm.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 292,97.
Código 2804 – Redução FF dúctil com ponta para FF e bolsa para pvc de 4” x 2” ( 1,0 MPA ) DN: 100mm X 
DN: 50mm.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 39,20.
Código 2814 – Adaptador FF dúctil com bolsa para pvc e ponta para FF DN  50 x DN  50.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 18,73.
Código 2815 – Adaptador FF dúctil com bolsa para pvc e ponta para FF DN 100 x DN 100.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 42,75.
Código 2816 – Adaptador FF JE a ponta / pba DN: 150mm - 6”.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 93,16.
Código 2822 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN 100.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 53,08.
Código 2823 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN: 150.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 89,00.
Código 2827 – Cap FF defofo JE DN: 400mm - 16”.
Quant. 12 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 564,35.
Código 2738 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS derivação para pvc ( 1,0 MPA ) DN 150 X DN  50.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 144,09.
Código 2739 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS derivação para pvc ( 1,0 MPA ) DN 150 X DN  75.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 156,09.
Código 2740 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS derivação para pvc JE ( 1,0MPA ) DN: 200mm x 50mm.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 204,12.
Código 2755 – Tê FF dúctil com bolsas JE e fl ange DN 300 X DN 100 - PN 10/16.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 578,08.
Código 2765 – Curva 11° 15 FF dúctil com bolsas JE2GS DN 400.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 560,06.
Código 2777 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 300.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 494,01.
Código 2778 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 400.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 740,17.
Código 2779 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 500.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 1.580,38.
Código 2782 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 200.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 316,48.
Código 2783 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 250.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 316,48.
Código 2785 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 400.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 1.348,27.
Código 2792 – Redução FF dúctil de 4” x 2” com ponta e bolsa JE DN: 100mm X DN: 50mm.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 60,20.
Código 2794 – Redução FF dúctil de 6” x 3” com ponta e bolsa JE DN: 150mm X DN: 75mm.
Quant. 03 PÇ – Marca ANGOLINI– Valor Unit. R$ 114,67.
Código 2802 – Redução FF dúctil de 12” x  8” com ponta e bolsa JE DN: 300mm X DN: 200mm.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 287,32.
Código 2803 – Redução FF dúctil de 12” x 10” com ponta e bolsa JE DN: 300mm X DN: 250mm.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 292,97.
Código 2804 – Redução FF dúctil com ponta para FF e bolsa para pvc de 4” x 2” ( 1,0 MPA ) DN: 100mm X 
DN: 50mm.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 39,20.
Código 2814 – Adaptador FF dúctil com bolsa para pvc e ponta para FF DN  50 x DN  50.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 18,73.
Código 2815 – Adaptador FF dúctil com bolsa para pvc e ponta para FF DN 100 x DN 100.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 42,75.
Código 2816 – Adaptador FF JE a ponta / pba DN: 150mm - 6”.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 93,16.
Código 2822 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN 100.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 53,08.
Código 2823 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN: 150.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 90,73.
Código 2827 – Cap FF defofo JE DN: 400mm - 16”.
Quant. 03 PÇ – Marca ACB – Valor Unit. R$ 564,35.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 007/2016
AQUISIÇÃO CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Fornecedor: STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP
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Ata nº 032/2017
Validade: 26/03/2018
Código 2733 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 400 X DN 400.
Quant. 12 PÇ – Marca GOOD STEEL – Valor Unit. R$ 1.520,00.
Código 2746 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS derivação para pvc ( 1,0 MPA ) DN 300 X DN  100.
Quant. 12 PÇ – Marca GOOD STEEL – Valor Unit. R$ 595,00.
Código 2791 – Redução FF dúctil de 3” x 2” com ponta e bolsa JE DN: 75mm x DN: 50mm.
Quant. 12 PÇ – Marca GOOD STEEL – Valor Unit. R$ 56,00.
Código 2732 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 300mm x DN: 300mm.
Quant. 03 PÇ – Marca GOOD STEEL – Valor Unit. R$ 906,00.
Código 2733 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 400 X DN 400.
Quant. 03 PÇ – Marca GOOD STEEL – Valor Unit. R$ 1.520,00.
Código 2746 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS derivação para pvc ( 1,0 MPA ) DN 300 X DN  100.
Quant. 03 PÇ – Marca GOOD STEEL – Valor Unit. R$ 595,00.
Código 2791 – Redução FF dúctil de 3” x 2” com ponta e bolsa JE DN: 75mm x DN: 50mm.
Quant. 03 PÇ – Marca GOOD STEEL – Valor Unit. R$ 56,00.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 007/2016
AQUISIÇÃO CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Fornecedor: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
Ata nº 030/2017
Validade: 26/03/2018
Código 2729 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 150mm x DN: 150mm.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 192,39.
Código 2730 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 200mm x DN: 200mm.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 277,47.
Código 2767 – Curva 22° 30 FF dúctil com bolsas JE2GS DN:150mm.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 111,83.
Código 2774 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 150.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 121,83.
Código 2775 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 200.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 193,77.
Código 2776 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 250.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 247,86.
Código 2777 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 300.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 414,99.
Código 2780 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 100.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 98,64.
Código 2781 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 150.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 158,57.
Código 2782 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 200.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 224,40.
Código 2783 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 250.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 407,03.
Código 2783 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 250.
Quant. 12 PÇ – Marca PAM – Valor Unit. R$ 407,03.

EXTRATO DE RP
CONCORRÊNCIA Nº 007/2016
AQUISIÇÃO CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Fornecedor: ALBACORE HIDRÁULICA, SANEAMENTO E IRRIGAÇÃO EIRELI - EPP
Ata nº 033/2017
Validade: 26/03/2018
Código 2728 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 100mm x DN: 100mm
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 142,00.
Código 2731 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 250mm x DN: 250mm.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 508,03.
Código 2732 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 300mm x DN: 300mm.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 689,92.
Código 2741 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS derivação para JE ( 1,0MPA ) DN: 200mm x 50mm.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 246,40.
Código 2743 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN 100 X DN  75.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 137,89.
Código 2744 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN 150 X DN  100.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 178,60.
Código 2745 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN 200 X DN  100.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 292,72.
Código 2753 – Tê FF dúctil com bolsas JE e fl ange DN 200 X DN  50 - PN 10/16/25.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 258,85.
Código 2766 – Curva 22° 30 FF dúctil com bolsas JE2GS DN 100.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 81,04.
Código 2772 – Curva 22° 30 FF dúctil com bolsas JE2GS DN 500.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 991,87.
Código 2773 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 100.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 88,00.
Código 2793 – Redução FºFº de 4” x 3” JE ponta e bolsa DN: 100mm X DN: 75mm.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 65,92.
Código 2796 – Redução FF dúctil de 6” x 4” com ponta e bolsa JE DN: 150mm X DN: 100mm.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 114,91.
Código 2798 – Redução FF dúctil de 12” x 4” com ponta e bolsa JE DN: 300mm X DN: 100mm.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 192,33.
Código 2799 – Redução FF dúctil de 12” x 4” com ponta e bolsa JE DN: 300mm X DN: 100mm.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 162,09.
Código 2781 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 150.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 199,58.
Código 2805 – Redução FF dúctil com ponta para FF e bolsa para pvc de 4” x 3” ( 1,0 MPA ) DN: 100mm X 
DN: 75mm.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 48,38.
Código 2809 – Redução FºFº defofo / pba de 8” x 4” JE ponta e bolsa DN: 200mm x DN: 100mm.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 66,53.
Código 2820 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN  50.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 21,77.
Código 2821 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN  75.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 39,92.
Código 2824 – Cap FºFº defofo JE DN: 200 MM - 8”.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 134,27.
Código 2825 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN: 250.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 193,54.
Código 2826 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN: 300.
Quant. 12 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 229,82.
Código 2728 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 100mm x DN: 100mm
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 142,00.
Código 2731 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN: 250mm x DN: 250mm.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 508,03.
Código 2741 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS derivação para JE ( 1,0MPA ) DN: 200mm x 50mm.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 246,40.
Código 2743 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN 100 X DN  75.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 137,89.
Código 2744 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN 150 X DN  100.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 178,60.
Código 2745 – Tê FF dúctil com bolsas JE2GS DN 200 X DN  100.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 292,72.
Código 2753 – Tê FF dúctil com bolsas JE e fl ange DN 200 X DN  50 - PN 10/16/25.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 258,85.
Código 2766 – Curva 22° 30 FF dúctil com bolsas JE2GS DN 100.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 81,04.
Código 2767 – Curva 22° 30 FF dúctil com bolsas JE2GS DN:150mm.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 130,64.
Código 2768 – Curva 22° 30 FF dúctil com bolsas JE2GS DN 200.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 195,96.
Código 2772 – Curva 22° 30 FF dúctil com bolsas JE2GS DN 500.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 991,87.
Código 2773 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 100.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 88,00.
Código 2776 – Curva 45° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 250.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 342,32.
Código 2780 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 100.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 110,07.
Código 2781 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 150.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 187,49.
Código 2793 – Redução FºFº de 4” x 3” JE ponta e bolsa DN: 100mm X DN: 75mm.

Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 65,92.
Código 2796 – Redução FF dúctil de 6” x 4” com ponta e bolsa JE DN: 150mm X DN: 100mm.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 114,91.
Código 2798 – Redução FF dúctil de 12” x 4” com ponta e bolsa JE DN: 300mm X DN: 100mm.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 192,33.
Código 2799 – Redução FF dúctil de 12” x 4” com ponta e bolsa JE DN: 300mm X DN: 100mm.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 162,09.
Código 2781 – Curva 90° FF dúctil com bolsas JE2GS DN 150.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 199,58.
Código 2805 – Redução FF dúctil com ponta para FF e bolsa para pvc de 4” x 3” ( 1,0 MPA ) DN: 100mm X 
DN: 75mm.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 48,38.
Código 2809 – Redução FºFº defofo / pba de 8” x 4” JE ponta e bolsa DN: 200mm x DN: 100mm.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 66,53.
Código 2820 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN  50.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 21,77.
Código 2821 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN  75.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 39,92.
Código 2824 – Cap FºFº defofo JE DN: 200 MM - 8”.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 134,27.
Código 2825 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN: 250.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 193,54.
Código 2826 – Tampão ( cap ) FF dúctil com bolsa JE DN: 300.
Quant. 03 PÇ – Marca HDS – Valor Unit. R$ 229,82.

EXTRATO DE RP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO
Fornecedor: MIG COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Ata nº 066/2017
Validade: 11/06/2018
Código 3533 – CIMENTO CP-II SACO 50 KG.
Quant. 1500 SC – Marca Votoran – Valor Unit. R$ 30,00.

PORTARIA Nº067 ,  DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP, Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
resolve:
Art. 1º Fica retifi cado os incisos VI do artigo 1° da Portaria nº 058, de 1° de setembro de 2017, passando a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º...
...
VI – FÁBIO RIANE COSTA PERINOTTO, RG n°30.301.004-6, para exercer o cargo, de livre provimento em 
comissão de Gerente de Fomento e formação cultural, referência CCIII;
...”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 20 de setembro de 2017.
FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu

PORTARIA Nº068 ,  DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP, Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de 
Abreu, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica retifi cado os incisos I, VI , do artigo 1° da Portaria nº 057, de 1° de setembro de 2017, 
passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º...
I – CAROLINE DA FONSECA LIMA, RG nº 36.773.676-7, para exercer o cargo, de livre provimento em 
comissão de Assessor de Imprensa , referência CCIII;
VI – FÁBIO RIANE COSTA PERINOTTO, RG n°30.301.004-6, para exercer o cargo, de livre provimento em 
comissão de Gerente de Fomento e formação cultural, referência CCIII;
...”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 20 de setembro de 2017.
FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AÇUCAR 
REFINADO, PÓ DE CAFÉ, CHÁ MATE E FILTRO DE PAPEL ECONÒMICO Nº103.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 09h30 do dia 09 de outubro de 2017.
O edital em sua íntegra será fornecido aos interessados no Setor de Compras da Fundação Cultural de 
Jacarehy “José Maria de Abreu”, sediada à Av. José Cristóvão Arouca, nº 40 – Centro – Jacareí/SP, no horário 
das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, mediante apresentação de “ Pendrive “
(a)FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP,
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY – “JOSÉ MARIA DE ABREU”
    
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 – AQUISIÇÃO DE    AR CONDICIONADO COM EVAPORADORAS E 
INSTALAÇÃO.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 09h30 do dia 06 de outubro de 2017.
O edital em sua íntegra será fornecido aos interessados no Setor de Compras da Fundação Cultural de 
Jacarehy “José Maria de Abreu”, sediada à Av. José Cristóvão Arouca, nº 40 – Centro – Jacareí/SP, no horário 
das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, mediante apresentação de “ Pendrive “
(a)FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP,
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY – “JOSÉ MARIA DE ABREU”

EDITAL Nº 001/2017
PRÊMIO MESTRE CULTURA VIVA DE JACAREÍ- EDIÇÃO 2017 
A Fundação Cultural de Jacarehy - José Maria de Abreu, por seu Presidente, Senhor 
Fabricius Tremocoldi Stipp, em acordo com a LEI Nº 5.768, DE 23 DE ABRIL DE 2013,  que 
instituiu Dia Municipal da Cultura Viva de Jacareí, destinado a homenagear os mestres 
da expressão popular, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de janeiro,  e no uso de 
suas atribuições faz saber  a quem possa interessar que estão abertas as inscrições para o PRÊMIO MESTRE 
CULTURA VIVA DE JACAREÍ, conforme regulamento abaixo:
O Prêmio Mestre Cultura Viva de Jacareí será realizado pela Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da 
Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”.
ITEM 01
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. Este edital tem como fundamento os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 e estabelece o prêmio 
para o Mestre Cultura Viva de Jacareí.
1.2. Segundo determinação do artigo 215 da Constituição Federal, cabe ao Estado garantir a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiar e incentivar a valorização e a difusão das 
manifestações culturais;
1.2. Segundo determinação do artigo 216 da Constituição Federal: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”;
1.4. Este edital atende as recomendações sobre a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial decidido na 
Conferência Geral da UNESCO - 25ª Reunião em Paris, 15 de novembro de 2009; “A cultura tradicional e popular 
é o conjunto de criações que emanam de uma comunidade cultural fundadas na tradição, expressas por um grupo 
ou por indivíduos e que reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade enquanto expressão de sua 
identidade cultural e social; as normas e os valores se transmitem oralmente, por imitação ou de outras maneiras. 
Suas formas compreendem, entre outras, a língua, a literatura, a música, a dança, os jogos, a mitologia, os rituais, 
os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras artes. A cultura tradicional e popular, enquanto expressão cultural, 
deve ser salvaguardada pelo e para o grupo (familiar, profi ssional, nacional, regional, religioso, étnico etc.), cuja 
identidade exprime.”
1.5. Este edital lei também está de acordo com os termos de Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura 
Tradicional e Popular aprovada pela Conferência Geral da UNESCO em 1989, que dispõe sobre a importância da 
elaboração e transmissão nos programas de ensino curriculares e extracurriculares, o estudo da cultura tradicional 
e popular para fomentar o melhor entendimento da diversidade e diferentes visões do mundo, especialmente as 
que não participam da cultura dominante, aponta a necessidade de estabelecer-se um conselho nacional da cultura 
tradicional e popular formado sobre uma base interdisciplinar ou outro organismo coordenador semelhante nos quais 

Fundação Cultural de Jacarehy 
José Maria de Abreu
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os diversos grupos interessados estejam representados; e orienta que se garanta a valorização e o apoio fi nanceiro 
aos indivíduos e instituições que estudem, tornem público, fomentem ou possuam elementos da cultura tradicional 
e popular;
1.6. Neste sentido, este prêmio é parte integrante das estratégias de ação prevista no Plano Nacional de Cultura 
e do Plano Municipal de Políticas Culturais que propõe a criação de políticas de transmissão dos saberes 
e fazeres das culturas populares e tradicionais, por meios de mecanismos de reconhecimento formal dos 
mestres populares e leis específi cas, bolsas de auxílio, integração com o sistema de ensino formal, estudo e 
sistematização de pedagogias e circulação de seus saberes e fazeres.
ITEM 02
DO PRÊMIO MESTRE CULTURA VIVA DE JACAREÍ
2.1. O Prêmio Mestre Cultura Viva de Jacareí - tem por objetivo instituir uma política de transmissão dos 
saberes e fazeres de tradição popular em diálogo com a comunidade, para o fortalecimento da identidade e 
ancestralidade do povo brasileiro por meio de reconhecimento político, econômico e sócio cultural daquelas 
pessoas consideradas Mestres de tradição popular.
2.2. São princípios orientadores deste edital:
a) Reconhecimento dos saberes e fazeres da tradição popular como estruturantes para a afi rmação e 
fortalecimento da identidade e ancestralidade do povo jacareiense;
b) Valorização das práticas de transmissão oral próprias da diversidade das expressões étnico culturais do 
povo jacareiense;
c) Reconhecimento dos saberes e fazeres e do espaço sócio cultural, político e econômico dos Mestres da 
Tradição Popular nas mais diferentes áreas, pela própria comunidade de pertencimento dos mesmos;
ITEM 03
DAS DEFINIÇÕES
3.1. Para os fi ns previstos neste edital, entende-se por:
a) Mestre: toda pessoa com mais de 60 anos que se reconheça e/ou seja reconhecida por sua própria 
comunidade como herdeira dos saberes e fazeres da cultura popular, organizados em diversas categorias, 
tais como: artes, da cura e dos ofícios tradicionais, líder religioso(a) de tradição oral, brincante, contador(a) de 
histórias, poeta/poetisa popular e outras categorias sócio culturais que através do poder da palavra, da oralidade, 
da corporeidade e da vivência, dialoga, aprende, ensina e torna-se a memória viva e afetiva da tradição popular, 
transmitindo saberes e fazeres de geração a geração, garantindo a ancestralidade e identidade do seu povo;
b) Tradição Popular: é o universo de vivências, saberes e fazeres da cultura de um povo, etnia, comunidade ou 
território, pode ser criado e recriado, é transmitida e reconhecida de geração em geração, com linguagem própria 
da percepção, elaboração, expressão, que possui uma prática singular de transmissão de reconhecimento de 
acordo com a territorialidade.
ITEM 04
DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão gratuitas e ocorrerão na Diretoria de Cultura, Praça Raul Chaves 110 – Centro – Jacareí 
– SP – CEP 12.308-011.
4.2. O período de inscrições será de 04 de outubro a 24 de novembro de 2017;
4.3. As inscrições se efetivarão com:
a) Ficha de inscrição totalmente preenchida, inclusive com telefone para contato, juntando a cópia do documento 
de identidade do Mestre;
b) Comprovação de moradia em Jacareí de no mínimo dois anos;
c) Formulário descrevendo a atividade do Mestre.
4.4. Poderá ser anexado no ato da inscrição material complementar que ajude a ilustrar a atividade do Mestre, tais 
como: fotografi as; CDs; DVDs; declarações de entidades comprovando o desenvolvimento das atividades, etc.
ITEM 05
DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO
5.1. A avaliação dos inscritos e a defi nição dos contemplados será feita por uma comissão julgadora a ser indicada pela 
Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”
5.2. A Comissão Julgadora será constituída de três membros com notório conhecimento em cultura popular.
5.3. Dos resultados das avaliações da Comissão Julgadora não caberá recurso.
ITEM 06
DA PREMIAÇÃO
6.1. Poderão ser contemplados até 5 (cinco) mestres com o Prêmio Mestre Cultura Viva de Jacareí e que receberão os 
seguintes prêmios:
a) R$ 2.000,00 (dois mil reais), cada um;
b) Certifi cado de Mestre;
c) Placa em homenagem ao Mestre;
6.2. O anúncio da premiação será publicado no Boletim Ofi cial do Município no dia 22 de dezembro de 2017.
6.3. A premiação será feita no dia 14 de janeiro de 2018, local e horário a ser defi nido  na publicação do Boletim Ofi cial do 
dia 22 de dezembro de 2017.  
6.4. O pagamento das pessoas contempladas será suportado pela dotação orçamentária 0501.13.392.0013.2199.3.3.90.31.
6.5. O pagamento se dará por transferência bancária em 15 dias úteis após a cerimônia de premiação, de acordo com os 
dados preenchidos no anexo I deste edital.
ITEM 07
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Os casos omissos, ou não esclarecidos neste edital, serão resolvidos pelo Conselho de Administração Cultural da 
Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”.
Nada mais a constar, para conhecimento do público em geral e nos termos da legislação aludida expede-se o presente edital 
para publicação, o qual deverá ser publicado no Boletim Ofi cial do Município e afi xado no pátio da Fundação Cultural de 
Jacarehy “José Maria de Abreu”.
Jacareí, 20 de setembro de 2017
Fabricius Tremocoldi Stipp
PRESIDENTE 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY - JOSÉ MARIA DE ABREU

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO MESTRE CULTURA VIVA- EDIÇÃO 2017
DADOS PESSOAIS
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DATA NASC.       /      / SEXO (  )  MASC      (     ) FEM
NATURALIDADE  UF ESTADO CIVIL
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BAIRRO CIDADE
CEP ESTADO 
TELEFONE FIXO (   ) TEL. CELULAR  (    ) 

E-MAIL
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CONTATO TEL (    )       
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DADOS BANCÁRIOS

Nº BANCO NOME BANCO 

AGÊNCIA CONTA N.º 

TELEFONE (    ) DATA DE ABERTURA 

ANEXO II
FICHA DESCRITIVA
NOME: ___________________________________________________________
ATIVIDADE DESENVOLVIDA: ________________________________________
MATERIAIS ANEXOS : ______________________________________________
DESCRIÇÃO:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 002/2017
A Prefeitura do Município de Jacareí, por intermédio da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de 
Abreu, torna público o presente Edital e faz saber que, em virtude do evento “Domingo no Parque”, a ocorrer 
no Parque da Cidade de Jacareí e imediações, serão recebidas propostas para a instalação de “FoodTrucks”, 
objetivando o fornecimento de serviços de alimentação e de bebidas, nos termos a seguir estabelecidos:
OBJETO DO CHAMAMENTO
O presente edital se presta ao chamamento de interessados na prestação de serviços de alimentação e de 
bebidas com qualidade e a preço justo, os quais funcionarão nos seguintes dias e horários:
- - Local:
Parque da Cidade de Jacareí e Avenida Engenheiro Davi Lino
- Período de prestação dos serviços:
08 de outubro de 2017
Horário de atendimento ao público
Montagem das tendas e produtos : 07 às 8h (Obrigatório).
Horário do Evento: 10h às 17h.
Desmontagem : Até às 19h.
Tais serviços se fazem necessários em virtude do grande fl uxo de pessoas que se espera participar do evento 
“Domingo no Parque”. Deste modo, possui-se o propósito de a elas oferecer bem estar e comodidade, com 
alimentação de qualidade e local de alimentação apropriado e confortável.
1. DO OBJETIVO
1.1.O edital tem por objetivo selecionar interessados em fornecer serviços de alimentação e bebidas na 
modalidade “Food Truck”, com boa qualidade e preço justo, em espaço específi co, durante a realização do 
evento “Domingo no Parque”.
1.2. Público Alvo
O público alvo será todos os participantes do evento “Domingo no Parque”.
1.3. Perfi l dos interessados na prestação dos serviços
O evento está aberto ao público em geral, ressalvadas eventuais exigências técnicas contidas no presente 
edital de chamamento.
1.4. Número de vagas
Serão disponibilizadas 16 (dezesseis) vagas para interessados, sendo 8 para food truck e 8 para food bikes. 
As vagas serão defi nidas por ordem de entrega da documentação. Os lugares de ocupação pelos interessados 
serão concedidos mediante sorteio, a ser organizado em 04 de Outubro, às 14h, na sede da Fundação Cultural 
de Jacarehy – José Maria de Abreu, Pátio dos Trilhos, Centro.
1.5. Vagas remanescentes
Na hipótese de sobrarem vagas, as mesmas serão sorteadas.
2. DOS INSUMOS E DA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
2.1. Insumos de natureza do edital (requisitos mínimos):
- Produtos nos FoodTrucks:
* Comidas
* Produção e venda de produtos alimentícios.
* Bebidas
Poderão ser vendidas somente em embalagens descartáveis:
Preços: Água sem gás R$2,00; Água com gás R$3,00; Suco R$4,00; Refrigerante R$4,00;
2.2. Higiene e Segurança:
As equipes de trabalho deverão estar devidamente uniformizadas, usando toucas de proteção e equipamentos 
de EPI’s (calçados, luvas, óculos – quando necessários) durante todo o período e permanência no evento.
Ademais, deverão praticar ações/atividades com higiene e de acordo com as Boas Práticas de Higiene e 
Manipulação dos Alimentos, durante todo o período e permanência no evento, conforme a “Cartilha sobre Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação – Anvisa”, passível de leitura no link a seguir:
h t t p : / / p o r t a l . a n v i s a . g o v . b r / d o c u m e n t s / 3 3 9 1 6 / 3 8 9 9 7 9 /
Cartilha+Boas+Pr%C3%A1ticas+para+Servi%C3%A7os+de+Alimenta%C3%A7%C3%A3o/d8671f20-2dfc-
4071-b516-d59598701af0
Ainda, os participantes deverão verifi car previamente as regras vigentes de segurança e vigilância sanitárias.
2.3. Colaboradores:
Os interessados selecionados deverão manter colaboradores em número sufi ciente para garantir o atendimento 
ao público, durante todos os horários de funcionamento do evento.
2.4. Adequação do ambiente:
A adequação do festival será de responsabilidade da organização do evento “Domingo no Parque”.
Os FoodTrucks deverão fazer uso de materiais de alta qualidade, de utensílios e de matéria prima de igual 
qualidade, sendo estes itens, portanto, de responsabilidade dos selecionados.
3. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO
3.1 As inscrições serão gratuitas e ocorrerão na Diretoria de Cultura, Praça Raul Chaves 110 – Centro – 
Jacareí – SP – CEP 12.308-011.
3.2. O período de inscrições será de 25 a 29 de setembro;
3.3. As inscrições se efetivarão com:
a) Ficha de inscrição totalmente preenchida, inclusive com telefone para contato, juntando a cópia do 
documento de identidade do responsável, anexo I;
b) Formulário descrevendo a atividade do FoodTruck, anexo II.
3.4. É obrigatório apresentação da licença de funcionamento. 
4. DAS DESPESAS
4.1. As despesas de insumos, de mão de obra, bem como os materiais de consumo relacionados à execução 
do objeto serão de responsabilidade exclusiva dos selecionados.
5. DA CONTRAPARTIDA
5.1.Garantir-se-á aos selecionados o direito de comercialização de seus produtos, fi cando, todavia, vetada:
(I) a produção de alimentos que produzam fumaça ou forte odor;
(II)a utilização de aparelhos sonoros dentro dos administradores do “Domingo no Parque”;
(III)a utilização de botijão de gás, nos termos da Lei Municipal nº 4.660, de 27 de dezembro de 2002;
(IV)fi ca proibido o uso de fritadeira elétrica;
5.2. Garante-se aos selecionados a possibilidade de conhecer previamente o espaço onde ocorrerão as 
atividades, antes da entrega da proposta.
5.3. A colocação da logomarca e nome fantasia fi cam restritos ao equipamento “FoodTruck”.
5.4.Será oferecido aos selecionados:
(I) Energia Elétrica: Serão disponibilizados 02 pontos de energia, podendo ser 220v ou 110v, atendendo 
às necessidades de cada participante.
(II) Lixeiras disponíveis durante o período do evento.
(III) Segurança no local, a ser fornecida a partir de uma hora antes do início ofi cial do evento, até uma hora após 
o término ofi cial do evento.
6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. As empresas selecionadas deverão apresentar-se para seu preparo prévio para bom atendimento no dia 
08 de outubro de 2017, das 07 às 8 horas, devendo retirar seu equipamento do referido espaço no dia 08 de 
outubro de 2017, no máximo até às 19 horas.
7. DO DESCARTE DOS RESÍDUOS
7.1. Resíduos sólidos
O descarte dos resíduos sólidos (orgânicos) deverá ocorrer, no mínimo, 02 vezes por dia.
7.2. Material reciclável
O descarte do material reciclável deverá ser executado como coleta seletiva de lixo, no mínimo 02 vezes por dia.
8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
8.1.Poderão participar do presente chamamento o público em geral, ressalvadas eventuais exigências técnicas 
contidas no presente edital.
8.2. Os interessados apresentarão, no ato da inscrição, o alvará da Vigilância Sanitária.
8.3. Os interessados apresentarão, no ato da inscrição, a Licença de Funcionamento.
8.4.Uma vez selecionados, os participantes comprometem-se a realizar os seus trabalhos de acordo com a 
legislação em vigor e as normas contidas neste edital, bem como quaisquer outras normas expedidas pela 
Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, obrigando-se, ainda, a ingressar e permanecer no 
local nos horários determinados, e a entregar o local de trabalho com a limpeza e adequação devidamente feitas.
8.5. Os selecionados receberão crachá e/ou selo de credenciamento, que deverão obrigatoriamente ser 
expostos, os quais serão fornecidos pela Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu.
9. DAS PENALIDADES
9.1.Em caso de descumprimento das condições contidas neste Edital pelo participante selecionado, aplicar-se-á 
a penalidade prevista no artigo 68, da Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008 (Código de Normas, 
Posturas e Instalações Municipais), referente a uma multa equivalente a 5 (cinco) VRMs, atualizáveis conforme 
o valor do dia da infração, mas consistentes em valor aproximado de R$ 317,60 (trezentos e dezessete reais 
e sessenta centavos).
10. DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES
10.1. As inscrições poderão ocorrer desde a data da publicação do presente edital até o dia 29 de setembro de 
2017, não prorrogáveis.
11. DAS INSCRIÇÕES
11.1. As inscrições deverão ser enviadas até o dia 29 de setembro de 2017, para o seguinte endereço:

ENTREGA E PROTOCOLO NA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY – JOSÉ MARIA DE ABREU
Praça Raul Chaves, 100, Centro, Jacareí/SP, das (08)h às (17)h, até o dia 29 de setembro de 2017.

11.2. A Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu não se responsabilizará por inscrições não 
recebidas em razão de problemas particulares dos proponentes e protocolo fora da data limite.
11.3. A documentação deverá estar em envelope lacrado e devidamente identifi cado.
12. DO CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO
12.1. O critério de seleção da proposta obedecerá aos seguintes aspectos:
a) Cardápio variado e criativo;
b) Preços compatíveis ao mercado;
c) Obediência a todas as regras presentes neste edital.
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12.2. Seleção:
Serão selecionadas as propostas que tenham cumprido todos os requisitos mencionados neste edital, sendo as 
vagas distribuídas na forma dos itens 1.4 e 1.5. do presente edital.
12.3. A decisão fi nal sobre a escolha das propostas escolhidas terá o seu resultado publicado no Boletim Ofi cial 
do Município.
13. DO TEMPO DE DURAÇÃO DO OBJETO
13.1. O termo de acordo para o presente objeto terá a duração referente ao período das 10h ás 17h, do dia 08 
de outubro de 2017.
13.2. O participante selecionado deverá realizar seus trabalhos durante todo o período de duração do evento.
14. DOS DIREITOS AUTORAIS
14.1. Os participantes selecionados comprometem-se a assinar Termo de Renúncia a Direitos Autorais, por 
meio do qual renunciarão, em favor da Prefeitura Municipal de Jacareí, a todo e qualquer direito autoral sobre 
fotos, imagens e créditos de natureza autoral decorrentes do evento, sob pena de desclassifi cação.
15. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
15.1.Dos atos da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu” decorrentes deste chamamento caberá 
recurso, nos estritos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, o qual será endereçado à própria Fundação e 
protocolado junto ao Setor de Compras, situado na Avenida José Cristóvão Arouca, 40, Centro, Jacareí, SP.
15.1.1. O prazo para interposição de recurso no procedimento será de 3 (três) dias úteis, fi ndo o qual as 
demais participantes serão comunicadas de sua existência, abrindo-se prazo de 3 (três) dias úteis para 
eventual impugnação ao recurso, e, após, a Fundação Cultural terá até 5 (cinco) dias para manter ou 
reconsiderar sua decisão;
15.1.2. Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à autoridade competente para homologar ou 
não essa decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, nos termos do Decreto Municipal nº 1/2017.
15.2. A interposição de eventuais impugnações ao edital deverá observar o disposto no art. 41, §§ 1º e 2º, da 
Lei 8666/93, devendo ser encaminhadas à Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu” e protocolada 
junto ao Setor de Compras, situado na Avenida José Cristóvão Arouca, 40, Centro, Jacareí, SP, no horário das 
08h00 às 17h00.
15.2.1. Para efeitos de impugnação será considerada interessada toda e qualquer empresa que, tendo ou não 
retirado o edital, possua condições de atender o objeto chamamento;
15.2.2. A impugnação interposta por interessados deverá ser protocolada junto ao Setor de Compras, no 
endereço já indicado, em até 2 (dois) dias úteis antes da abertura dos requerimentos;
15.2.3. Não serão consideradas impugnações ou recursos encaminhadas por intermédio de fax ou através 
de e-mail, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas mas recebidas intempestivamente ou em local 
distinto do supra indicado;
15.2.4. A interposição de impugnação por interessado, não a impedirá de participar do certame, possuindo 
efeito suspensivo, apenas no tocante aos atos que estejam diretamente relacionados à matéria impugnada.
16. RESCISÃO CONTRATUAL
16.1. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 
da Lei 8666/93.
16.2. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplemento das partes 
ou conveniência para a Fundação, respeitadas suas consequências legais, nos moldes dos arts. 79 e 80 da 
Lei 8666/93.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. O ato de inscrição implica a aceitação e concordância integral das normas especifi cadas neste Edital.
17.2. Todos os documentos e demais materiais enviados não serão devolvidos.
17.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, da Fundação Cultural de Jacarehy, que 
deverá interpretar as regras previstas neste chamamento e basear suas decisões segundo as normas vigentes 
e os princípios que regem a Administração Pública.
Jacareí, 20 de Setembro de 2017.
Fabrícius Tremocoldi Stipp
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy
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ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE ACORDO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2017
Expediente nº 052/2017
TERMO DE ACORDOQUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSE 
MARIA DE ABREU” E A (NOME DA EMPRESA)
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado a Fundação Cultural de Jacarehy “José 
Maria de Abreu”, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº XXXXXXX/XX, sediado 
na Avenida Cristóvão Arouca, nº40, Centro,Jacareí, SP, neste ato, por força do Decreto Municipal nº.1, de 
02 de janeiro de 2017, representado pelo gestor da contratação, sr.(NOME), (QUALIFICAÇÃO), doravante 
denominado simplesmente PRESIDENTE, e de outro lado a empresa abaixo relacionada, representada por 
seu representante legal, em ordem de preferência por classifi cação, doravante denominada simplesmente 
ACORDANTE, em conformidade com o estabelecido na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
suas posteriores alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como do Edital 
de Chamamento Público nos autos do processo em epígrafe, resolvem fi rmar o presente Termo de acordo, 
mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:
EMPRESAXXX, CNPJ:XXX, ENDEREÇO:XXX, REPRESENTANTE LEGAL:XXX, classifi cada em primeiro 
lugar na cota xx
DO OBJETO
Cláusula 1ª. O presente acordo tem por objeto da execução das ações do projeto denominado Domingo no 
Parque.
DAS AÇÕES/OBRIGAÇÕES
Cláusula 2ª. Para execução do objeto deste acordo as partes se obrigam:
I – DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU”:
a) Coordenar e operacionalizar o projeto Domingo no Parque;
b) Defi nir logística do evento, se for o caso;
c) Defi nir peças promocionais;
d) Divulgar o projeto;
e) Obter as licenças junto as repartições competentes, necessárias à execução do projeto;
f) Cumprir todas as obrigações deste termo.
II – DA ACORDANTE:
a) Observar e cumprir as normas de participação.

b) Manter, durante a execução do presente, todas as condições de habilitação e qualifi cação exigidas no edital 
que lhe é(são) pertinente(s).
c) Cumprir todas as obrigações que lhe compete defi nidas no edital
DO PRAZO
Cláusula 3ª. O presente acordo terá vigência da data de sua assinatura até 08 de outubro de 2017, ocorrendo 
a realização do projeto no dia 08 de outubro de 2017, no horário das 10h às 17h.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Cláusula 4ª. Recusa injustifi cada do interessado em assinar e aceitar o acordo, dentro do prazo estipulado, 
caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando- se às penalidades estabelecidas no 
item 16 do edital.
Cláusula 5ª. Em caso de descumprimento das condições contidas no Edital pelo participante selecionado, 
aplicar-se-á a penalidade prevista no artigo 68, da Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008 
(Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais), referente a uma multa equivalente a 5 (cinco) VRMs, 
atualizáveis conforme o valor do dia da infração, mas consistentes em valor aproximado de R$ 317,60 (trezentos 
e dezessete reais e sessenta centavos).
Cláusula 6ª. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração Pública rescinda unilateralmente 
o acordo e aplique as outras sanções previstas no Edital e na Lei.
Cláusula 7ª. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, que poderão ser cumulativas, 
serão regidas pelo artigo 87, conforme aplicável, da lei 8666/93 com suas posteriores alterações.
Cláusula 8ª. As multas previstas não tem caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o 
pagamento delas não exime a interessada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha a acarretar à Administração;
Cláusula 9ª.Não sendo pagas as multas no prazo previsto no item anterior, haverá a incidência de juros de 
mora, nos termos estabelecidos no artigo 406 da Lei 10.406/02 – Código Civil.
DA RESCISÃO CONTRATUAL
Cláusula 10ª. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 
77 e 78 da Lei 8666/93.
Cláusula 11ª. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplemento 
das partes ou conveniência para a Administração, respeitadas suas consequências legais, nos moldes dos arts. 
79 e 80 da Lei 8666/93.
Cláusula 12ª. O presente acordo poderá ser rescindido por ato administrativo unilateral da FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU”:
a) Quando a ACORDANTE não vier a cumprir, ou vier a cumprir irregularmente as obrigações decorrentes do 
presente contrato;
b) Em quaisquer outras hipóteses admitidas em lei.
DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS DISCIPLINADORAS
Cláusula 13ª.Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes, sempre que juridicamente exigido ou 
cabível, face a eventuais alterações na legislação Federal que regulamenta a matéria.
Cláusula 14ª. A ACORDANTE deverá adotar medidas, precauções e cuidados necessários, de modo a evitar 
eventuais danos causados diretamente a FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU” 
ou a terceiros, seja por ato ou omissão de seus empregados, prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do termo.
Cláusula 15ª. Para todas as questões pertinentes ao presente contrato, o foro será o da Comarca do Município 
de Jacareí, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cláusula 16ª.. Não haverá o repasse de recursos públicos, sendo que todas as despesas de insumos, mão de 
obra, bem como materiais de consumo relacionados a execução do objeto serão de responsabilidade exclusiva 
da ACORDANTE.
Cláusula 17ª.  A Acordante se responsabilizará por todos os ônus e obrigações concernentes a legislação fi scal, 
civil, tributária e trabalhista.
Clausula 18ª.. A acordante renuncia os direitos autorais em favor da Fundação Cultural de Jacarehy – José 
Maria de Abreu, conforme defi nida no edital.
Cláusula 19ª. O presente instrumento foi lavrado em decorrência de Chamamento Público nº002/2017, 
regendo-se pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas posteriores alterações, às quais 
também se sujeitam as partes que o celebram.
Lido e achado conforme, assinam este instrumento, as partes e testemunhas.
Jacareí, (data)
Fundação Cultural de Jacarehy” José Maria de Abreu”
(Presidente)
Empresa 
Representante legal
Testemunhas:
Fabrícius Tremocoldi Stipp
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº003/2017
A Prefeitura do Município de Jacareí, por intermédio da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de 
Abreu, torna público o presente Edital e faz saber que, em virtude do evento “Domingo no Parque”, a ocorrer 
no Parque da Cidade de Jacareí e imediações,serão recebidas propostas para a instalação de Artesãos, 
objetivando o fornecimento de serviços de produtos artesanais.
OBJETO DO CHAMAMENTO
O presente edital se presta ao chamamento de interessados na prestação de serviços artesanato com qualidade 
e a preço justo, os quais funcionarão nos seguintes dias e horários:
- Local:
Parque da Cidade de Jacareí e Avenida Engenheiro Davi Lino
- Período de prestação dos serviços:
08 de outubro de 2017
Horário de atendimento ao público
Montagem das tendas e produtos : 07 às 8h (Obrigatório).
Horário do Evento: 10h às 17h.
Desmontagem : Até às 19h.
Tais serviços se fazem necessários em virtude do grande fl uxo de pessoas que se espera participar do evento 
“Domingo no Parque”. Deste modo, possui-se o propósito de a elas oferecer bem estar e comodidade, com 
produtos artesanais de qualidade.
1. DO OBJETIVO
1.1.O edital tem por objetivo selecionar interessados em fornecer serviços de artesanato, com boa qualidade e 
preço justo, em espaço específi co, durante a realização do evento “Domingo no Parque”.
1.2. Público Alvo:
O público alvo será todos os participantes do evento “Domingo no Parque”.
1.3. Perfi l dos interessados na prestação dos serviços
O evento está aberto ao público em geral, ressalvadas eventuais exigências técnicas contidas no presente 
edital de chamamento.
1.4. Número de vagas
Serão disponibilizadas 100 (cem) vagas para interessados, de acordo com o item 2.1 deste edital. As vagas 
serão preenchidas por ordem de entrega da documentação, os lugares serão defi nidos mediante sorteio, a ser 
realizado em 04 de Outubro, às 09h, na sede da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, 
Pátio dos Trilhos, Centro.
1.5. Vagas remanescentes
Na hipótese de sobrarem vagas, as mesmas serão sorteadas.
2. DOS INSUMOS E DA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
2.1. Insumos de natureza do edital (requisitos mínimos):
* Antiguidade e Decoração 
* Produtos Sustentáveis
* Trabalhos Manuais
* Artes Plásticas
* Cosméticos e aromas naturais
Média de preços: os interessados na participação deverão apresentar previamente o material a ser vendido, o qual 
deverá ter preços atrativos ao público em geral, assim considerado o preço médio de mercado.
2.2. Colaboradores:
Os interessados selecionados deverão manter colaboradores em número sufi ciente para garantir o atendimento 
ao público, durante todos os horários de funcionamento do evento.
2.3. Adequação do ambiente:
A adequação do festival será de responsabilidade da organização do evento “Domingo no Parque”.
3. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO:
DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão gratuitas e ocorrerão na Diretoria de Cultura, Praça Raul Chaves 110 – Centro – 
Jacareí – SP – CEP 12.308-011.
3.2. O período de inscrições será de 25 a 29 de setembro;
3.3. As inscrições se efetivarão com:
a) Ficha de inscrição totalmente preenchida, inclusive com telefone para contato, juntando a cópia do 
documento de identidade do Artesão, anexo I;
b) Comprovação de moradia em Jacareí de no mínimo dois anos;
c) Formulário descrevendo a atividade do Artesão, anexo II.
3.4. Poderá ser anexado no ato da inscrição material complementar que ajude a ilustrar a atividade do 
Artesão, tais como: fotografi as; CDs; DVDs; declarações de entidades comprovando o desenvolvimento 
das atividades, etc.
4. DAS DESPESAS
4.1. As despesas de insumos, de mão de obra, bem como os materiais de consumo relacionados à execução 
do objeto serão de responsabilidade exclusiva dos selecionados.
4.2 A despesa com aluguel/empréstimo de tendas, tamanho 2x2 a 3x3, é de exclusividade do artesão.
5. DA CONTRAPARTIDA
5.1.Garantir-se-á aos selecionados o direito de comercialização de seus produtos:
5.2. Garante-se aos selecionados a possibilidade de conhecer previamente o espaço onde ocorrerão as 
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atividades, antes da entrega da proposta.
5.3.A colocação da logomarca e nome fantasia fi cam restritos ao equipamento do Artesão.
5.4.Será oferecido aos selecionados:
(I) Lixeiras disponíveis durante o período do evento.
(II) Segurança no local, a ser fornecida a partir de uma hora antes do início ofi cial do evento, até uma 
hora após o término ofi cial do evento.
6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. As empresas selecionadas deverão apresentar-se para seu preparo prévio para bom atendimento 
no dia 08 de outubro de 2017,  das 07h ás 8 horas, devendo retirar seu equipamento do referido 
espaço no dia 08 de outubro de 2017, no máximo até as19 horas.
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7.1.Poderão participar do presente chamamento o público em geral, ressalvadas eventuais exigências 
técnicas contidas no presente edital.
7.2. Os interessados apresentarão, no ato da inscrição, a Licença de Funcionamento.
7.3. Uma vez selecionados, os participantes comprometem-se a realizar os seus trabalhos de acordo com 
a legislação em vigor e as normas contidas neste edital, bem como quaisquer outras normas expedidas 
pela Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, obrigando-se, ainda, a ingressar 
e permanecer no local nos horários determinados, e a entregar o local de trabalho com a limpeza e 
adequação devidamente feitas.
7.4. Os selecionados receberão crachá e/ou selo de credenciamento, que deverão obrigatoriamente 
ser expostos, os quais serão fornecidos pela Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu.
8. DAS PENALIDADES
8.1. Em caso de descumprimento das condições contidas neste Edital pelo participante selecionado, 
aplicar-se-á a penalidade prevista no artigo 68, da Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008 
(Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais), referente a uma multa equivalente a 5 (cinco) 
VRMs, atualizáveis conforme o valor do dia da infração, mas consistentes em valor aproximado de R$ 
317,60 (trezentos e dezessete reais e sessenta centavos).
9. DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES
9.1. As inscrições poderão ocorrer desde a data da publicação do presente edital até o dia 29 de 
setembro de 2017, não prorrogáveis.
10. DAS INSCRIÇÕES
10.1. As inscrições deverão ser enviadas até o dia 29 de setembro de 2017, para o seguinte endereço:

ENTREGA E PROTOCOLO NA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY – JOSÉ MARIA DE ABREU
Praça Raul Chaves, 100, Centro, Jacareí/SP, das (08)h às (17)h, até o dia 29 de setembro de 2017.

10.2. A Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu não se responsabilizará por inscrições 
não recebidas em razão de problemas particulares dos proponentes e protocolo fora da data limite.
10.3. A documentação deverá estar em envelope lacrado e devidamente identifi cado.
11. DO CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO
11.1. O critério de seleção da proposta obedecerá aos seguintes aspectos:
a) Preços compatíveis ao mercado;
b) Obediência a todas as regras presentes neste edital;
c) Possuir tenda própria na medida 2x2 a 3x3;
d) Trabalhos exclusivamente manuais.
11.2. Seleção:
Serão selecionadas as propostas que tenham cumprido todos os requisitos mencionados neste edital, 
sendo as vagas distribuídas na forma dos itens 1.4 e 1.5., do presente edital.
11.3. A decisão fi nal sobre a escolha das propostas escolhidas terá o seu resultado publicado no Boletim 
Ofi cial do Município.
12. DO TEMPO DE DURAÇÃO DO OBJETO
12.1. O tempo de acordo para o presente objeto terá a duração referente ao período de 10h ás 17h, do 
dia 08 de outubro de 2017.
12.2. O participante selecionado deverá realizar seus trabalhos durante todo o período de duração do evento.
13. DOS DIREITOS AUTORAIS
13.1. Os participantes selecionados comprometem-se a assinar Termo de Renúncia a Direitos Autorais, 
por meio do qual renunciarão, em favor da Prefeitura Municipal de Jacareí, a todo e qualquer direito 
autoral sobre fotos, imagens e créditos de natureza autoral decorrentes do evento, sob pena de 
desclassifi cação.
14. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
14.1.Dos atos da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu” decorrentes deste chamamento 
caberá recurso, nos estritos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, o qual será endereçado à própria 
Fundação e protocolado junto ao Setor de Compras, situado na Avenida José Cristóvão Arouca, 40, 
Centro, Jacareí, SP.
14.1.1. O prazo para interposição de recurso no procedimento será de 3 (três) dias úteis, fi ndo o qual as demais 
participantes serão comunicadas de sua existência, abrindo-se prazo de 3 (três) dias úteis para eventual 
impugnação ao recurso, e, após, a Fundação Cultural terá até 5 (cinco) dias para manter ou reconsiderar sua 
decisão;
14.1.2. Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à autoridade competente para homologar ou 
não essa decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, nos termos do Decreto Municipal nº 1/2017.
14.2. A interposição de eventuais impugnações ao edital deverá observar o disposto no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei 
8666/93, devendo ser encaminhadas à Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu” e protocolada 
junto ao Setor de Compras, situado na Avenida José Cristóvão Arouca, 40, Centro, Jacareí, SP, no horário das 
08h00 às 17h00.
14.2.1. Para efeitos de impugnação será considerada interessada toda e qualquer empresa que, tendo ou não 
retirado o edital, possua condições de atender o objeto de chamamento;
14.2.2. A impugnação interposta por interessados deverá ser protocolada junto ao Setor de Compras, no 
endereço já indicado, em até 2 (dois) dias úteis antes da abertura dos requerimentos;
14.2.3. Não serão consideradas impugnações ou recursos encaminhadas por intermédio de fax ou 
através de e-mail, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas mas recebidas intempestivamente 
ou em local distinto do supra indicado;
14.2.4. A interposição de impugnação por interessado, não a impedirá de participar do certame, possuindo 
efeito suspensivo, apenas no tocante aos atos que estejam diretamente relacionados à matéria impugnada.
15. RESCISÃO CONTRATUAL
15.1. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 77 
e 78 da Lei 8666/93.
15.2. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplemento das 
partes ou conveniência para a Fundação, respeitadas suas consequências legais, nos moldes dos arts. 79 e 
80 da Lei 8666/93.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O ato de inscrição implica a aceitação e concordância integral das normas especifi cadas neste Edital.
16.2. Todos os documentos e demais materiais enviados não serão devolvidos.
16.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, da Fundação Cultural de 
Jacarehy, que deverá interpretar as regras previstas neste chamamento e basear suas decisões 
segundo as normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.
Jacareí, 20 de Setembro de 2017.
Fabrícius Tremocoldi Stipp
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy

ANEXO I
DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO

CPF 

RG EMISSOR UF

DATA NASC.       /      / GENÊRO (  )  MASC      (     ) FEM

NATURALIDADE  UF ESTADO CIVIL

ENDEREÇO 
RESIDENCIAL

BAIRRO CIDADE

CEP ESTADO 

TELEFONE FIXO (   ) TEL. 
CELULAR (    ) 

E-MAIL

DADOS PROFISSIONAIS

EMPRESA

CONTATO TEL (    )       

 CNPJ

ANEXO II
FICHA DESCRITIVA
NOME: ___________________________________________________________
ATIVIDADE DESENVOLVIDA: ________________________________________
MATERIAIS ANEXOS : ______________________________________________
DESCRIÇÃO:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________

ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE ACORDO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2017
Expediente nº 053/2017
TERMO DE ACORDOQUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY 
“JOSE MARIA DE ABREU” E A (NOME DA EMPRESA)
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado a Fundação Cultural de Jacarehy 
“José Maria de Abreu”, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
XXXXXXX/XX, sediado na Avenida Cristóvão Arouca, nº40, Centro, Jacareí, SP, neste ato, por força 
do Decreto Municipal nº.1, de 02 de janeiro de 2017, representado pelo gestor da contratação, 
sr.(NOME), (QUALIFICAÇÃO), doravante denominado simplesmente PRESIDENTE, e de outro lado 
a empresa abaixo relacionada, representada por seu representante legal, em ordem de preferência 
por classifi cação, doravante denominada simplesmente ACORDANTE, em conformidade com o 
estabelecido na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como do Edital de Chamamento Público nos 
autos do processo em epígrafe, resolvem fi rmar o presente Termo de acordo, mediante condições e 
cláusulas a seguir estabelecidas:
EMPRESAXXX, CNPJ:XXX, ENDEREÇO:XXX, REPRESENTANTE LEGAL:XXX, classifi cada em 
primeiro lugar na cota xx
DO OBJETO
Cláusula 1ª. O presente acordo tem por objeto da execução das ações do projeto denominado Domingo 
no Parque.
DAS AÇÕES/OBRIGAÇÕES
Cláusula 2ª. Para execução do objeto deste acordo as partes se obrigam:
I – DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU”:
a) Coordenar e operacionalizar o projeto Domingo no Parque;
b) Defi nir logística do evento, se for o caso;
c) Defi nir peças promocionais;
d) Divulgar o projeto;
e) Obter as licenças junto as repartições competentes, necessárias à execução do projeto;
f) Cumprir todas as obrigações deste termo.
II – DA ACORDANTE:
a) Observar e cumprir as normas de participação.
b) Manter, durante a execução do presente, todas as condições de habilitação e qualifi cação exigidas 
no edital que lhe é(são) pertinente(s).
c) Cumprir todas as obrigações que lhe compete defi nidas no edital
DO PRAZO
Cláusula 3ª. O presente acordo terá vigência da data de sua assinatura até 08 de outubro de 2017, 
ocorrendo a realização do projeto no dia 08 de outubro de 2017, no horário das 10h às 17h.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Cláusula 4ª. Recusa injustifi cada do interessado em assinar e aceitar o acordo, dentro do prazo 
estipulado, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 
estabelecidas no item 16 do edital.
Cláusula 5ª. Em caso de descumprimento das condições contidas no Edital pelo participante 
selecionado, aplicar-se-á a penalidade prevista no artigo 68, da Lei Complementar nº 68, de 17 de 
dezembro de 2008 (Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais), referente a uma multa 
equivalente a 5 (cinco) VRMs, atualizáveis conforme o valor do dia da infração, mas consistentes em 
valor aproximado de R$ 317,60 (trezentos e dezessete reais e sessenta centavos).
Cláusula 6ª. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração Pública rescinda 
unilateralmente o acordo e aplique as outras sanções previstas no Edital e na Lei.
Cláusula 7ª. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, que poderão ser cumulativas, 
serão regidas pelo artigo 87, conforme aplicável, da lei 8666/93 com suas posteriores alterações.
Cláusula 8ª. As multas previstas não tem caráter compensatório, porém moratório e consequentemente 
o pagamento delas não exime a interessada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha a acarretar à Administração;
Cláusula 9ª.Não sendo pagas as multas no prazo previsto no item anterior, haverá a incidência de juros de 
mora, nos termos estabelecidos no artigo 406 da Lei 10.406/02 – Código Civil.
DA RESCISÃO CONTRATUAL
Cláusula 10ª. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos 
arts. 77 e 78 da Lei 8666/93.
Cláusula 11ª. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra de 
inadimplemento das partes ou conveniência para a Administração, respeitadas suas consequências 
legais, nos moldes dos arts. 79 e 80 da Lei 8666/93.
Cláusula 12ª. O presente acordo poderá ser rescindido por ato administrativo unilateral da FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU”:
a) Quando a ACORDANTE não vier a cumprir, ou vier a cumprir irregularmente as obrigações decorrentes 
do presente contrato;
b) Em quaisquer outras hipóteses admitidas em lei.
DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS DISCIPLINADORAS
Cláusula 13ª.Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes, sempre que juridicamente 
exigido ou cabível, face a eventuais alterações na legislação Federal que regulamenta a matéria.
Cláusula 14ª. A ACORDANTE deverá adotar medidas, precauções e cuidados necessários, de modo a 
evitar eventuais danos causados diretamente a FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA 
DE ABREU” ou a terceiros, seja por ato ou omissão de seus empregados, prepostos ou assemelhados, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do termo.
Cláusula 15ª. Para todas as questões pertinentes ao presente contrato, o foro será o da Comarca do 
Município de Jacareí, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cláusula 16ª.Não haverá o repasse de recursos públicos, sendo que todas as despesas de insumos, mão 
de obra, bem como materiais de consumo relacionados a execução do objeto serão de responsabilidade 
exclusiva da ACORDANTE.
Cláusula 17ª. A Acordante se responsabilizará por todos os ônus e obrigações concernentes a legislação 
fi scal, civil, tributária e trabalhista.
Cláusula 18ª. A acordante renuncia os direitos autorais em favor da Fundação Cultural de Jacarehy – José 
Maria de Abreu, conforme defi nida no edital .
Cláusula 19ª. O presente instrumento foi lavrado em decorrência de Chamamento Públiconº003/2017, 
regendo-se pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas posteriores alterações, às 
quais também se sujeitam as partes que o celebram.
Lido e achado conforme, assinam este instrumento, as partes e testemunhas.
Jacareí, (data)
Fundação Cultural de Jacarehy” José Maria de Abreu”
(Presidente)
Empresa 
Representante legal
Testemunhas:
Fabrícius Tremocoldi Stipp
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy

COMUNICADO:
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural.
Data: 25 de Setembro (2ªFeira), 19h00.
Pautas: Validação de Atas de reuniões anteriores; apreciação e defi nição do Regimento Interno da 
Conferência Municipal de Cultura 2017.
Local: (Estação Cultural) Prédio da Diretoria de Cultura
Fabricius Tremocoldi Stipp 
Presidente da Fundação Cultural de Jacarey – José Maria de Abreu

COMUNICADO:
- Dia 09 de Outubro, às 19h00, realizar-se-á a primeira Pré-Conferência organizada pela Fundação Cultural 
de Jacarehy; LOCAL: Estação Cultural / Pátio dos Trilhos – Diretoria de Cultura – Sala Mário Lago.
Fabricius Tremocoldi Stipp 
Presidente da Fundação Cultural de Jacarey – José Maria de Abreu
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