
 Sábado, 23 de novembro de 2019   

 GABINETE DO PREFEITO 
   

 
 DECRETO Nº 396, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 

  
  MÁRIO CELSO BOTION , Prefeito Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,

 NO EXERCÍCIO , de suas funções, em atenção às disposições legais,

 CONSIDERANDO  o que dispõe o art. 137, parágrafo único, bem como por 
infringência ao art. 16, parágrafo único, todos da Lei Complementar nº 41, de 
20 de junho de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Limeira, em consonância com a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal, e

 CONSIDERANDO  tudo o que consta do processo administrativo nº 37.232, de 5 
de agosto de 2019,

 D E C R E T A: 

 Art. 1º  Fica declarado nulo o Ato de Posse assinado em 23 de março de 2015, 
concedido a Srª.  Rita Vinhal , para investidura no cargo efetivo de Fiscal de Obras 
Especializado, Referência 49, Grau “B”, Nível 1, que equivale a R$ 4.204,00 (qua-
tro mil, duzentos e quatro reais), na Secretaria Municipal de Urbanismo.

 Art. 2º  Em face do constante no art. 1º deste Decreto, fi ca determinada a perda e a 
vacância do cargo público que ensejava ocupar.

 Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

 PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA , aos vinte e dois dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezenove.

 MÁRIO CELSO BOTION 
  Prefeito Municipal
  
 PUBLICADO  no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira, aos vinte e dois dias 
do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

 EDISON MORENO GIL 
  Chefe de Gabinete 

   

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO NO AUTÓGRAFO Nº 6.371/19 
  

  LEI N.º 6.304, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019. 
   (Projeto de Lei nº 230/19, do Prefeito Municipal Mário Celso Botion) 

 Autoriza o Poder Executivo a Elevar o Crédito Adicional Especial, autorizado 
pela Lei nº 6.230 de 19 de junho de 2019, até o limite de R$ 700.000,00 (sete-
centos mil reais), para fins que especifica. 

 MÁRIO CELSO BOTION , Prefeito Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,

 USANDO  das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

 FAZ  saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei:

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a elevar o Crédito Adicional Espe-
cial, em favor da Prefeitura Municipal de Limeira, acrescentando o valor de R$ 
700.000,00 (setecentos mil reais), concernente a Lei Municipal nº 6.230 de 19 de 
junho de 2019, referente as despesas com serviços de Saúde, através do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISME-
TRO, totalizando assim o montante de R$ 1.950.000,00 (um milhão e novecentos 
e cinquenta mil reais).

 Art. 2º As despesas decorrentes da presente lei, correrão pela rubrica orçamentária 
a seguir:

 

Órgão 14.00.00 - Secretaria de Saúde 
Unidade 
Orçamentária 14.03.00 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

Programa 1001 - Saúde para Todos 
Ação 2550 - Procedimentos e Exames - Média e Alta Complexidade 
Elemento de Despesa 3.3.71.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transferências a 

Consórcios Públicos 
Fonte 05 - Transferências e Convênios Federais – Vinculados 
Valor R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)   

Parágrafo único. Os recursos orçamentários necessários à Elevação do Crédito 
Adicional Especial serão provenientes de Anulação Parcial ou Total (Artigo 43, § 
1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964), no montante de R$ 
700.000,00 (setecentos mil reais), da dotação orçamentária a seguir:

 

Órgão 14.00.00 - Secretaria de Saúde 
Unidade 
Orçamentária 14.03.00 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

Programa 1001 - Saúde para Todos 
Ação 2600 - Incentivo e Apoio aos Hospitais 
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte 05 - Transferências e Convênios Federais – Vinculados 
Valor R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)   

 Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
  
 PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA,  aos vinte e um dias do mês de novembro do 
ano de dois mil e dezenove.

 MÁRIO CELSO BOTION 
  Prefeito Municipal 

 PUBLICADA  no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira aos vinte e um dias 
do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

 EDISON MORENO GIL 
  Chefe de Gabinete  
   

 PORTARIA Nº 1.465, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 
  

  MÁRIO CELSO BOTION , Prefeito Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,

 No Exercício  de suas funções, em atenção às disposições legais,
  
 CONSIDERANDO  tudo o que consta do Processo Administrativo nº 55.584, de 
13 de novembro de 2019,
  
 R E S O L V E  : 
  
 A)  Revogar, em todos os seus termos, a Portaria nº 1.278, de 25 de setembro de 
2019, que cedeu o servidor  Douglas Aparecido Antonio , para sem prejuízo de 
seus vencimentos, exercer suas funções junto aos Órgão Policiais do Município 
de Limeira.

 B)  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
    
 REGISTRE - SE  e Cumpra-se.
  
 PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA , aos vinte e dois dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezenove.

  MÁRIO CELSO BOTION    
 Prefeito Municipal

 PUBLICADA  no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira, aos vinte e dois dias 
do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

 EDISON MORENO GIL
  Chefe de Gabinete
   

  PORTARIA Nº 1.467, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 
  

 MÁRIO CELSO BOTION , Prefeito Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
  
 No Exercício  de suas funções, em atenção às disposições legais,
  
 CONSIDERANDO  o inciso VIII do art. 81, da Lei Orgânica do Município de 
Limeira;

 CONSIDERANDO  a alínea “b” do item 2 do art. 95, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Limeira, e
  
 CONSIDERANDO  o que consta do Processo Administrativo nº 55.585, de 13 de 
novembro de 2019,
  
 R E S O L V E  : 
  
 A)  Relotar, a pedido, o servidor  Douglas Aparecido Antonio ,  nomeado pela Por-
taria nº 191, de 18 de janeiro de 2019, para, sem prejuízo de seus vencimentos 
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do cargo de Assistente Administrativo, Referência 16, Grau “A”, Nível 1, prestar 
serviços na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.  

   B)  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
  

 REGISTRE-SE  e Cumpra-se.
  

 PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA , aos vinte e dois dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezenove.

  MÁRIO CELSO BOTION   
 Prefeito Municipal

 PUBLICADA  no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira, aos vinte e dois dias 
do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

  EDISON MORENO GIL
  Chefe de Gabinete
   

  

 PORTARIA Nº 1.468, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 
  

 MÁRIO CELSO BOTION , Prefeito Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
  

 No Exercício  de suas funções, em atenção às disposições legais,

 CONSIDERANDO  que a Portaria nº 27, de 8 de janeiro de 2019, disciplinou os 
pontos facultativos e a forma de compensação das horas não trabalhadas do exer-
cício de 2019, inclusive, quanto ao dia 28 de outubro de 2019 “Dia do Funcionário 
Público”;

 CONSIDERANDO  que a Portaria nº 1.302, de 8 de outubro de 2019, disciplinou o 
ponto facultativo do dia 15 de outubro de 2019, “Dia do Professor”, e
  

 CONSIDERANDO  que foi deliberado na 5º reunião ordinária da Mesa Per-
manente de Negociação Coletiva ocorrida em 12 de novembro de 2019, pela 
dispensa da compensação das horas não trabalhadas dos dias 15 e 28 de ou-
tubro de 2019,

 R E S O L V E  : 

 A) . Dispensar os servidores públicos municipais da compensação compulsória das 
horas não trabalhadas das seguintes datas:

 1.  15 de outubro, segunda-feira, “Dia do Professor”;
 2.  28 de outubro, segunda-feira, “Dia do Funcionário Público”.
  

 B)  As despesas com a execução desta Portaria correrão por conta da dotação pró-
pria do orçamento-programa.

 C)  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 REGISTRE-SE  e Cumpra-se.
  

 PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA , aos vinte e dois dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezenove.

 MÁRIO CELSO BOTION  
 Prefeito Municipal

 PUBLICADA  no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira, aos vinte e dois dias 
do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

 EDISON MORENO GIL 
 Chefe de Gabinete
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   

 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS 

 COMUNICADOS 
  

 O Município de Limeira, comunica aos interessados da Tomada de Preços nº 
08/2019 que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENOS E REDES DE GALERIAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA BELMIRO FANELLI - EM FRENTE AO 
ESTÁDIO MAJOR JOSÉ LEVY SOBRINHO - LIMEIRA/SP, que encerrado o 
prazo de recurso, fi ca agendado o dia 25/11/2019 às 14:30 horas para abertura do 
envelope nº 02 "Proposta".
 Limeira, 22 de novembro de 2019
 Departamento de Gestão de Suprimentos
——————————————————————————————

 EXTRATO DE ATA E CONTRATO

ATA Nº: 317/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 92/2019, PROCESSO Nº: 
29.266/2019, OBJETO: Eventual aquisição de materiais médico-hospitalares 
para utilização no SAMU e nos PA'S, EMPRESA DETENTORA DA ATA: Ci-
rúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - Sociedade 
Limitada, CNPJ Nº: 61.418.042/0001-31, VALOR TOTAL: R$ 9.857,98 (nove 
mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), DATA DA 
ASSINATURA: 29/10/2019, PRAZO: por 12 (doze) meses, contados a partir de 
29 de outubro de 2019.

 ATA Nº: 349/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 83/2019, PROCESSO Nº: 
23.876/2019, OBJETO: Eventual aquisição de curativos de alta complexidade pa-
dronizados para distribuição aos pacientes, EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
Cirúrgica Califórnia Eireli - ME, CNPJ Nº: 22.480.778/0001-88, VALOR TO-
TAL: R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), DATA DA ASSINATURA: 
11/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de novembro 
de 2019.

ATA Nº: 351/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 83/2019, PROCESSO Nº: 
23.876/2019, OBJETO: Eventual aquisição de curativos de alta complexida-
de padronizados para distribuição aos pacientes, EMPRESA DETENTORA DA 
ATA: Koral Produtos Médicos Correlatos e Descartáveis Ltda. - EPP, CNPJ Nº: 
02.005.077/0001-80, VALOR TOTAL: R$ 90.400,00 (noventa mil e quatrocentos 
reais), DATA DA ASSINATURA: 11/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) meses, con-
tados a partir de 11 de novembro de 2019.

ATA Nº: 353/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2019, PROCESSO Nº: 
29.501/2019, OBJETO: Eventual aquisição de medicamentos para utilização no 
SAMU e PA'S, EMPRESA DETENTORA DA ATA: Valinpharma Comércio e Re-
presentações Ltda., CNPJ Nº: 01.857.076/0001-09, VALOR TOTAL: R$ 7.504,00 
(sete mil e quinhentos e quatro reais), DATA DA ASSINATURA: 11/11/2019, 
PRAZO: por 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de novembro de 2019.

ATA Nº: 354/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2019, PROCESSO Nº: 
29.501/2019, OBJETO: Eventual aquisição de medicamentos para utilização 
no SAMU e PA'S, EMPRESA DETENTORA DA ATA: Comercial Cirúrgi-
ca Rioclarense Ltda., CNPJ Nº: 67.729.178/0004-91, VALOR TOTAL: R$ 
48.871,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e setenta e um reais), DATA DA 
ASSINATURA: 11/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) meses, contados a partir 
de 11 de novembro de 2019.

ATA Nº: 355/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 83/2019, PROCESSO Nº: 
23.876/2019, OBJETO: Eventual aquisição de curativos de alta complexidade pa-
dronizados para distribuição aos pacientes, EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda., CNPJ Nº: 
54.858.014/0005-01, VALOR TOTAL: R$ 89.520,00 (oitenta e nove mil e qui-
nhentos e vinte reais), DATA DA ASSINATURA: 11/11/2019, PRAZO: por 12 
(doze) meses, contados a partir de 11 de novembro de 2019.

ATA Nº: 356/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2019, PROCESSO Nº: 
29.501/2019, OBJETO: Eventual aquisição de medicamentos para utilização 
no SAMU e PA'S, EMPRESA DETENTORA DA ATA: Ativa Comercial Hos-
pitalar Ltda., CNPJ Nº: 04.274.988/0001-38, VALOR TOTAL: R$ 64.680,00 
(sessenta e quatro mil e seiscentos e oitenta reais), DATA DA ASSINATURA: 
12/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) meses, contados a partir de 12 de novem-
bro de 2019.

ATA Nº: 358/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 83/2019, PROCESSO Nº: 
23.876/2019, OBJETO: Eventual aquisição de curativos de alta complexidade pa-
dronizados para distribuição aos pacientes, EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
Coloplast do Brasil Ltda., CNPJ Nº: 02.794.555/0004-20, VALOR TOTAL: R$ 
837.900,00 (oitocentos e trinta e sete mil e novecentos reais), DATA DA ASSI-
NATURA: 13/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) meses, contados a partir de 13 de 
novembro de 2019.
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ATA Nº: 359/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2019, PROCESSO Nº: 
29.501/2019, OBJETO: Eventual aquisição de medicamentos para utilização no 
SAMU e PA'S, EMPRESA DETENTORA DA ATA: R.A.P. Aparecida Comér-
cio de Medicamentos Ltda., CNPJ Nº: 06.968.107/0001-04, VALOR TOTAL: 
R$ 10.240,00 (dez mil e duzentos e quarenta reais), DATA DA ASSINATURA: 
13/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) meses, contados a partir de 13 de novembro 
de 2019.

ATA Nº: 363/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 139/2019, PROCESSO Nº: 
42.135/2019, OBJETO: Aquisição de insumos necessário (saibro) para fabrica-
ção de tijolos solo-cimento na Olaria Ecológica, EMPRESA DETENTORA DA 
ATA: Jade Lepera Prestes Comércio de Materiais de Construção ME, CNPJ Nº: 
29.298.255/0001-64, VALOR TOTAL: R$ 9.425,00 (nove mil e quatrocentos e 
vinte e cinco reais), DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) 
meses, contados a partir de 13 de novembro de 2019.

 ATA Nº: 364/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 16/2019, PROCESSO Nº: 
27.733/2019, OBJETO: Eventual aquisição de utensílios e equipamentos para aten-
dimento da Divisão de Alimentação Escolar, EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
Comercial Mangili & Silva Ltda. ME, CNPJ Nº: 62.479.555/0001-15, VALOR 
TOTAL: R$ 33.445,00 (trinta e três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), 
DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) meses, contados a 
partir de 13 de novembro de 2019.

ATA Nº: 365/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 16/2019, PROCESSO Nº: 
27.733/2019, OBJETO: Eventual aquisição de utensílios e equipamentos para aten-
dimento da Divisão de Alimentação Escolar, EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
Rodrigo Tonelotto, CNPJ Nº: 02.514.617/0001-50, VALOR TOTAL: R$ 7.100,00 
(sete mil e cem reais), DATA DA ASSINATURA: 14/11/2019, PRAZO: por 12 
(doze) meses, contados a partir de 14 de novembro de 2019.

CONTRATO Nº: 182/2019 - CHAMADA PÚBLICA Nº: 03/2019, PROCESSO 
Nº: 16.729/2019, OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Fa-
miliar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar/PNAE ,  CONTRATADA: Cooperativa de Produção 
e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda., CNPJ Nº: 05.047.086/0001-21, VALOR 
TOTAL: R$ 112.260,00 (cento e doze mil e duzentos e sessenta reais), DATA DA 
ASSINATURA: 12/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) meses, contados a partir de 12 
de novembro de 2019 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.

CONTRATO Nº: 184/2019 - CHAMADA PÚBLICA Nº: 03/2019, PROCESSO 
Nº: 16.729/2019, OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Fa-
miliar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE ,  CONTRATADA: Cooperativa dos Trabalhadores 
da Reforma Agrária Terra Livre Ltda., CNPJ Nº: 10.568.281/0001-37, VALOR 
TOTAL: R$ 1.624.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil reais), DATA 
DA ASSINATURA: 13/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) meses, contados a partir 
de 13 de novembro de 2019 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.

 CONTRATO Nº: 185/2019 - CHAMADA PÚBLICA Nº: 03/2019, PROCES-
SO Nº: 16.729/2019, OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricul-
tura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento do Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar/PNAE ,  CONTRATADA: Cooperativa de 
Produção Agropecuária Nova Santa Rita Ltda., CNPJ Nº: 00.861.664/0001-
45, VALOR TOTAL: R$ 121.290,00 (cento e vinte e um mil e duzentos e 
noventa reais), DATA DA ASSINATURA: 14/11/2019, PRAZO: por 12 (doze) 
meses, contados a partir de 14 de novembro de 2019 ou até a entrega total dos 
produtos adquiridos.

 CONTRATO Nº: 188/2019 - DISPENSA Nº: 880/2019, PROCESSO Nº: 
48.089/2019, OBJETO: Contratação de empresa ou profi ssional devidamen-
te habilitado para a realização de sessões de musicoterapia para continuidade 
de atendimento a Mandado Judicial Ativo - Paciente José Octavio Messias de 
Aguiar ,  CONTRATADA: Otaviano Aparecido Coquelete Lemos ME, CNPJ Nº: 
23.399.227/0001-57, VALOR TOTAL: R$ 10.584,00 (dez mil e quinhentos e 
oitenta e quatro reais), DATA DA ASSINATURA: 19/11/2019, PRAZO: por 12 
(doze) meses, contados a partir da data indicada na ordem de serviço.
 

 SETOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

   
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 223/2017 DE PRORRO-
GAÇÃO DE PRAZO E VALOR - DISPENSA Nº. 1.685/2017 - PROCESSO 
Nº.: 41.737/2019, OBJETO: Locação de Imóvel Não Residencial situado à 
Rua Benedito Kuhl, nº 108, Cidade Jardim, nesta cidade de Limeira/SP, cujo 
imóvel é destinado ao funcionamento do Centro Infantil "Lucília Ramos da 
Silva Forster". LOCADORAS: Sras. SUSIANE CRISTINA MECATTI, CA-
ROLINA MECATTI, MARIANA MECATTI E SÔNIA DE ALMEIDA ME-
CATTI. VALOR TOTAL: R$ 65.984,64 (sessenta e cinco mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), DATA DA ASSINATU-
RA: 23/10/2019, PRAZO: 12(doze) meses, contados a partir de 24 de outubro 
de 2019.
 

 Limeira, 23 de outubro de 2019 

 ANDRÉ LUIS DE FRANCESCO 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

   

 EXTRATO DE TERMO ALTERAÇÃO AO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

   
ALTERAÇÃO DE CONTRATO - OBJETO: Locação de Imóvel Não Residencial 
situado à Rua João Machado Gomes Júnior, nº 54 e 76, Vila Cláudia, nesta cidade 
de Limeira/SP, cujo imóvel é destinado ao funcionamento do Centro Municipal de 
Patologia Clínica - Laboratório Municipal. Fica alterado o contrato nº 180/2017, 
conforme documentação encartada aos autos do processo nº: 46.542/2019, passan-
do a vigorar: LOCADORES: Srs. RENEU PERAZZA E ELIZABETH GALEGO 
TRAVAIN. DATA DA ASSINATURA: 21/11/2019.
 

 DR. VITOR SÉRGIO COUTO DOS SANTOS. 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTOR DO SUS. 

   

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

   
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 310/2016DE PRORROGA-
ÇÃO DE PRAZO E VALOR - DISPENSA Nº. 1.2683/2016 - PROCESSO Nº.: 
34.080/2019, OBJETO: Locação de Imóvel Não Residencial situado à Avenida 
Canadá, nº 699, Jardim Residencial Belinha Ometto, nesta cidade de Limeira/SP, 
cujo imóvel é destinado ao funcionamento do Centro de Saúde da Família I e II. 
LOCADORES: Srs. RICARDO EVANDRO GAROFOLO E CRISTIELEN AL-
VES GAROFOLO.VALOR TOTAL: R$ 23.424,00 (vinte e três mil, quatrocentos 
e vinte e quatro reais), DATA DA ASSINATURA:24/10/2019, PRAZO: 12(doze) 
meses, contados a partir de 25 de outubro de 2019.
 

 DR. VITOR SÉRGIO COUTO DOS SANTOS. 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTOR DO SUS. 
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 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 EDITAL DE CONHECIMENTO 
  

 O Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração comunica, pelo presente Edital, o resultado das Avaliações Especiais de Desempenho no Estágio 
Probatório, referentes aos Processos Administrativos abaixo relacionados, nos moldes da Lei Complementar 306 de 26/12/2003 e Decreto 70 de 06/03/2015 do Município 
de Limeira.

O Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração ratifi ca, pelo presente Edital, a nomeação dos servidores abaixo relacionados, nos moldes da Lei 
Complementar nº. 306, de 26/12/2003, e Decreto nº. 70, de 06/03/2015, conforme Processo nº 24.975/2016.

   
 

 MICHEL AZEVEDO ARAUJO 
 Diretor de Gestão de Pessoas 
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

 ATO NORMATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

 Resolução SME nº 11/ 2019 
 
 Republicada por conter incorreções. 
  
 Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e/ou turmas para o ano letivo de 
2020 aos docentes da Secretaria Municipal de Educação de Limeira.
  
 ANDRÉ LUIS DE FRANCESCO,  Secretário Municipal de Educação, 
  
 NO EXERCÍCIO  de suas atribuições, delegadas pelo Artigo nº 470, da Lei Com-
plementar nº 820 de 10 de dezembro de 2018, considerando o que dispõe a Lei 
Complementar n°461/09 e suas alterações, em seus artigos 31,32,33,34,103 e 104, 
Lei Complementar nº 6.089/2018 e Resolução S.M.E. nº 09/2017, visando norma-
tizar os procedimentos relativos ao processo de atribuição de classes e/ou turmas 
para ano letivo de 2020, aos docentes da Secretaria Municipal de Educação de 
Limeira.

 Resolve: 
  
 Artigo 1º  Cabe às autoridades escolares, no âmbito das Unidades Escolares e da 
Secretaria Municipal de Educação, tomarem as providências necessárias quanto 
à execução e acompanhamento do processo de atribuição de classes e/ou turmas 
disponíveis para o pessoal docente do quadro do magistério.

 Artigo 2º  Compete a esta Secretaria Municipal de Educação designar comissão 
para coordenação, execução e avaliação do processo de atribuição de classes e/
ou turmas.

 Artigo 3º  Compete ao Diretor de Escola e à Comissão de Coordenação, Execução 
e Avaliação do processo de atribuição de classes /aulas para o ano letivo de 2020, 
designada por ato do Secretário de Educação, atribuir classes e/ou turmas das Uni-
dades Escolares da Rede Municipal de Ensino, respeitando a classifi cação de cada 
um dos professores.
  §1º  Os professores inscritos nos termos do Decreto nº 341 de 04 de outubro de 
2019, que normatiza o processo de atribuição de aulas / turmas para o ano letivo de 
2020, e os afastados junto ao município nos termos do convênio estado/município, 
participarão do processo de atribuição de classes e/ou turmas para o ano letivo de 
2020, obedecendo ao cronograma constante do Anexo I desta Resolução.
 §2º  A atribuição de classes e/ou turmas aos professores que atuam na Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, ocorrerá na Secretaria Municipal de Educação, obedecen-
do ao cronograma "Anexo I" desta Resolução.
  §3º  Aos professores substitutos efetivos - P.S.E.I e P.S.E.F, será atribuído o período 
de trabalho, de acordo com a necessidade da escola, respeitada a classifi cação.
  § 4 º Aos professores aprovados no Processo Seletivo 01/2019 serão atribuídas 
classes/turmas em caráter temporário de acordo com a classifi cação, obedecendo 
ao cronograma "Anexo I" desta Resolução.

 Artigo 4º  As jornadas semanais de trabalho docente, disponíveis para atribuição 
são assim constituídas:
 I. Jornada I - 25 (vinte e cinco) horas-aula semanais de trabalho, sendo:16 (dezes-
seis) horas-aula de regência da classe, 07 (sete) horas-aula de trabalho pedagógico 
coletivo e 02 (duas) em local de livre escolha do professor.
 II. Jornada II - 36 horas-aula semanais de trabalho, sendo: 24 (vinte e quatro) 
horas-aula na regência da classe, 09 (nove) horas-aula de trabalho pedagógico co-
letivo e 03 (três) em local de livre escolha do professor.
 III. Jornada III - 30 horas-aula semanais de trabalho, sendo: 20 (vinte) horas-aula 
na regência da classe, 07 (sete) horas-aula de trabalho pedagógico coletivo e 03 
(três) horas-aula em local de livre escolha do professor.
 § 1º  O professor titular de cargo, inclusive o substituto efetivo e o da Rede Estadual 
afastado junto ao município, fi cam sujeitos à jornada do cargo.
 § 2º  O professor C.L.T. estável da Prefeitura poderá ter atribuída classe e/ou turma, 
até o máximo de 36 horas-aula de trabalho docente.
 § 3º  O professor de Educação Especial terá atribuída jornada de trabalho em sua 
sede de lotação, para atendimento aos alunos com defi ciência, transtornos globais 
do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, devidamente laudados.
 a)  jornada de trabalho no Ensino Fundamental - 36 h/a semanais
 b)  jornada de trabalho no Ensino Fundamental - EJA - 25 h/a semanais
 c)  O tempo remanescente da jornada atribuída deve ser completado com Atendi-
mento Educacional Especializado em outras Unidades Escolares da Rede Munici-
pal de Ensino, que apresentem alunos público alvo do AEE - Atendimento Educa-
cional Especializado, respeitado o seu horário de trabalho.
 § 4º  O Professor Especialista de Arte e o Professor Especialista de Educação Física 
deverão compor jornada nas Unidades Escolares sede até que se completem as 
cargas horárias pelas quais optaram, independente do turno das mesmas.

 a)  Esgotadas as possibilidades de compor jornada na Unidade Escolar Sede, será 
permitido, que lhes sejam atribuídas aulas de regência em outra Unidade Escolar, 
para completar sua jornada.
 b)  Será permitida a atribuição de aulas para compor jornada, em até 03(três) Uni-
dades Escolares.
 c)    Considerando o bloco indivisível, fi ca permitido, excepcionalmente, que sejam 
atribuídas até 02 h/a, a título de composição de jornada, sendo estas consideradas 
"complemento de jornada".

 Artigo 5º  As classes de 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ciclo I do Ensino Fundamental serão 
atribuídas, preferencialmente, aos professores que participaram da formação do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC e/ou com experiência 
comprovada de, no mínimo, 02 anos de exercício em classes de alfabetização.
 § 1º  As Unidades Escolares enviarão a Planilha (Anexo II desta Resolução) devi-
damente preenchida, à Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, 
logo após a atribuição das classes, de que trata o parágrafo anterior.   
  § 2º  Após a atribuição aos docentes referidos no caput deste artigo, se ainda hou-
ver classes a serem atribuídas, elas poderão ser destinadas a professores que não 
atendem às exigências do caput.
  
 Artigo 6 º Os professores titulares de cargo da Rede Municipal de Ensino afastados/
designados a qualquer título, também participarão do processo de atribuição de 
classes e/ou turmas para compor jornada de trabalho e assumirão as classes e/ou 
turmas no término do afastamento/designação.
  
 Artigo 7º  Serão considerados excedentes os professores titulares dos cargos de 
Educação Infantil, Educação Especial, Ensino Fundamental, Professor Especialista 
de Arte e Professor Especialista de Educação Física da Rede Municipal de Ensino 
que não tiverem classes livres e/ou turmas atribuídas para compor jornada de tra-
balho docente nas suas unidades escolares de lotação.
 § 1º  Os professores considerados excedentes nas suas unidades escolares de lo-
tação deverão participar da atribuição na fase de Secretaria, escolhendo, para 
compor jornada de trabalho, dentre as classes livres das escolas da Rede Muni-
cipal de Ensino.
  § 2º  Os professores que tiverem classes atribuídas nos termos do  § 1º  deste artigo 
terão nova sede de lotação, de acordo com a escolha, fi cando garantido o direito 
de retorno para a sede anterior, no caso de vacância de classe, desde que isso seja 
requerido, por escrito, ao diretor da escola e protocolado na U.E., dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da atribuição.
 § 3º  Serão declarados adidos os professores que continuarem excedentes após a 
atribuição de que trata o parágrafo 1º deste artigo e poderão ter classes atribuídas 
como carga horária de trabalho docente, sem deixarem a condição de adidos, ou 
fi carão em exercício nas Unidades Escolares onde têm os cargos lotados, devendo 
assumir, durante o ano letivo, classes em substituição e aulas eventuais, na fase de 
U.E., até o surgimento de classes livres na Rede, para as quais serão removidos de 
ofício. 
 § 4º  Os professores declarados adidos não terão prejuízo de vencimentos, nem das 
demais vantagens do cargo.

 Artigo 8º  Os professores titulares de cargo da Rede Municipal de Ensino, readapta-
dos, serão classifi cados, mas não participarão do processo de atribuição de classes 
e/ou turmas. 
 Parágrafo Único  No caso de cessação da readaptação durante o ano, os mesmos 
assumirão classes vagas, nos termos do artigo 7º desta Resolução, ou fi carão adidos 
na sede de lotação devendo assumir, durante o ano letivo, classes em substituição e 
aulas eventuais na fase de Unidade Escolar. 

 Artigo 9º  O professor impedido de comparecer ao processo de composição de 
jornada deverá ser representado por procurador, que não seja funcionário público. 
Caso contrário a atribuição será compulsória ao fi nal da sessão de atribuição, de 
acordo com seu campo de atuação.

 Artigo 10  A atribuição de classes e/ou turmas aos professores inscritos e classifi ca-
dos obedecerá a seguinte ordem sequencial:
 § 1º  No 1º dia do Processo, a Atribuição ocorrerá:

  I - Fase 1  

 Unidades Escolares  :  
 a)  Atribuição de classes e/ou turmas para compor jornada de trabalho dos profes-
sores titulares de cargo da Rede Pública Estadual de Ensino, afastados junto ao 
município com sede fi xada.   
 b)  Atribuição de classes e/ou turmas para compor jornada de trabalho dos profes-
sores titulares de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino classifi cados na UE, 
na seguinte ordem:
 b.1) 1º Momento - titulares de cargo da unidade escolar . 
 b.2) 2º Momento - titulares de cargo com opção de retorno
 b.3) 3º Momento - atribuição de período ao professor substituto efetivo
 b.3.1) A atribuição de que trata o item b.3 deve priorizar o período nos quais exis-
tam docentes em afastamento de longa duração.

 Secretaria Municipal de Educação  : 
 a)  Atribuição de classes e/ou turmas, para compor jornada de trabalho dos pro-



6 Limeira, sábado, 23 de novembro de 2019Jornal Ofi cial do Município de Limeira

fessores titulares de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino classifi cados na 
Educação de Jovens e Adultos - EJA.  

  II - Fase 2 - Secretaria Municipal de Educação:  
 a)  Atribuição, em caráter obrigatório, de classes e/ou turmas, para compor jorna-
da de trabalho dos professores titulares de cargo, de Educação Infantil, Educação 
Especial, Ensino Fundamental e P.E.E.I.E.F. - Arte e Educação Física para os que 
fi caram excedentes nas U.Es.
 § 2º  No segundo dia do Processo, a Atribuição ocorrerá:

  I - Fase 1 - Unidades Escolares:  
  a)  Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou turmas como carga horária 
(substituição) para os professores titulares de cargo declarados adidos e Professo-
res CLT estáveis sem classes, da Educação Infantil, Educação Especial e Ensino 
Fundamental e P.E.E.I.E.F. - Arte e Educação Física, na seguinte ordem:
 a.1) 1º Momento - para os professores titulares de cargo adidos da U.E.
 a.2) 2º Momento - para os professores CLT estável, inscritos na U.E., sem classe.
 a.3) 3º Momento - para os professores substitutos efetivos de Educação Infantil 
(P.S.E.I.) e Ensino Fundamental (P.S.E.F.)

  II - Fase 2 - Secretaria Municipal de Educação: 
 a-  1º Momento - Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou turmas como 
carga horária (substituição) para os professores titulares de cargo declarados adi-
dos, não atendidos na Unidade Escolar.
 b-  2º Momento - Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou turmas como 
carga horária (substituição) para os professores CLT sem classe, não atendidos na 
Unidade Escolar, com mudança de sede de exercício.
 Na impossibilidade da atribuição, os professores não atendidos no 1° e 2° momen-
tos, cumprirão suas jornadas de trabalho na Unidade Escolar, substituindo classes 
e/ou turmas. 
 § 3º  No terceiro dia do Processo, a Atribuição ocorrerá:

 Fase I - Unidades Escolares: 
 a-  1º Momento -  Atribuição  de saldo de aulas  como carga suplementar de trabalho 
docente para os P.E.E.I.E.F. - Arte e Educação Física, seguindo  classificação de 
especialistas (Arte e Educação Física) 
 b-  2º Momento- Atribuição de saldo de classes para os  PEI, PEF e PEE , seguindo 
classifi cação geral da Unidade Escolar (FAIXA I e FAIXA II).
 c-  3º Momento -  Atribuição de  saldo de  aulas de Arte e Educação Física,  a título 
de carga suplementar de trabalho, aos professores titulares de cargo da Rede Muni-
cipal de Ensino  POLIVALENTES,  com habilitação específica na(s) disciplina(s) 
de interesse (Arte e ou Educação Física),  classifi cados na listagem única da U.E. 
conforme inscritos nos termos do Decreto nº 341 de 04 de outubro de 2019.  O 
professor deverá apresentar o diploma comprobatório da habilitação, no ato 
da atribuição 

  Fase II - Secretaria Municipal de Educação: 
 a-  1º Momento- Atribuição de saldo de aulas, a título de carga suplementar de 
trabalho para os P.E.E.I.E.F. - Arte e Educação Física, seguindo  classificação de 
especialistas (Arte e Educação Física) 
 b-  Atribuição de saldo de classes para os  PEI, PEF e PEE , seguindo classifi cação 
geral da Secretaria de Educação (FAIXA I e FAIXA II).
 c-  Atribuição de  saldo de  aulas de arte e educação física,  a título de carga suple-
mentar de trabalho, aos professores titulares de cargo da Rede Municipal de Ensino 
 POLIVALENTES,  com habilitação específica na(s) disciplina(s) de interesse 
(Arte e ou Educação Física),  classifi cados na listagem única da U.E. conforme 
inscritos nos termos do Decreto nº 341 de 04 de outubro de 2019.  O professor 
deverá apresentar o diploma comprobatório da habilitação, no ato da atri-
buição.  
 § 4º  No quarto dia do Processo, a Atribuição ocorrerá na:
 Secretaria Municipal de Educação: 
 Atribuição de aulas aos professores aprovados no Processo Seletivo nº 01/2019, 
em substituição temporária em função e/ou no caso de vacância transitória de car-
gos de:
 - PEEIEF - Arte
 - PEEIEF - Educação Física
 § 5º  No quinto dia do Processo, a Atribuição ocorrerá na:

 Secretaria Municipal de Educação 
 a- 1º Momento- Atribuição de saldo de aulas de Arte e Educação Física, se houver, 
a título de carga suplementar de trabalho, aos professores titulares de cargo da Rede 
Municipal de Ensino  POLIVALENTES (Pedagogia, Normal Superior, ou curso 
Normal/Magistério) , classifi cados na listagem única da SME, conforme inscritos 
nos termos do Decreto nº 341 de 04 de outubro de 2019.
 b- 2º Momento- Atribuição  de saldo de classes e aulas de Arte e Educação Física  
se houver, aos professores  polivalentes  PEI, PEF PEE aprovados no Processo Se-
letivo nº 01/2019, em substituição temporária em função e/ou no caso de vacância 
transitória de cargos.
 c- 3º Momento-  Atribuição  de saldo de classes e aulas de Arte e Educação Física  
se houver, em caráter excepcional, aos professores de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação Especial, para fi ns de substituição, candidatos classifi ca-

dos de acordo com o item 14.16 do Edital do processo seletivo 01/2019.
 § 6º  As datas e horários das respectivas atribuições constarão no anexo I desta 
Resolução.

 Artigo 11  A acumulação de dois cargos, empregos ou funções docentes poderá ser 
exercida desde que :
 I - Esteja de acordo com o disposto na Constituição Federal;
 II - Os horários sejam compatíveis, quando houver possibilidade de exercício 
dos dois cargos, empregos ou funções, em horários diversos e desde que fi que 
comprovada a viabilidade de acesso aos locais de trabalho por meios normais de 
transporte;
 III - Haja garantia de cumprimento do horário de trabalho pedagógico coletivo.
 IV - Haja compatibilidade de horários quando:
 a) O intervalo entre o término da jornada de um cargo e o início da outra for de 1 
(uma) hora. 
 b) No caso das unidades de exercício situarem-se próximas uma da outra, no mes-
mo município, o intervalo poderá ser reduzido para até o mínimo de 15 (quinze) 
minutos, a critério da autoridade competente, após análise dos horários de trabalho.
 V - Não exceda a 66 horas-aula semanais de trabalho docente;
 VI - Haja decisão favorável da direção da Unidade Escolar e Secretaria de Educa-
ção, após a análise da acumulação pretendida. 
  
 Artigo 12  A atribuição de aulas, classes e/ou turmas,  durante o ano letivo de 
2020,  obedecerá a seguinte ordem sequencial:

 I - Fase 1 - Nas Unidades Escolares: 
 a) Atribuição aos titulares de cargo adidos da própria U.E., para constituição de 
jornada de trabalho (classe livre);
 b) Atribuição aos titulares de cargo removidos de ofício para atendimento aos 
pedidos de retorno (classe livre);
 c) Atribuição aos titulares de cargo adidos da própria U.E., em substituição;
 d) Atribuição de carga horária aos professores CLT estáveis da UE, em substitui-
ção ;
 e) Atribuição em caráter obrigatório como carga horária (substituição) aos pro-
fessores substitutos de educação infantil (P.S.E.I.) e ensino fundamental (P.S.E.F.) 
providos por Concurso de provas e títulos;
 f) Atribuição de carga suplementar de trabalho aos professores titulares dos cargos 
de Arte, Educação Física, Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Funda-
mental - Faixa I, por período superior a 15 (quinze) dias;
 g) Atribuição de carga suplementar aos professores substitutos de Educação In-
fantil (P.S.E.I.) e Ensino Fundamental (P.S.E.F.) - Faixa II, por período superior a 
15(quinze) dias;
 h) Atribuição de aulas eventuais até 15 dias, para:
 h.1) Professores adidos da U.E.;
 h.2) Professores CLT estáveis sem classe;
 h.3) Em caráter obrigatório como carga horária aos professores substitutos de Edu-
cação Infantil (P.S.E.I) e de Ensino Fundamental (P.S.E.F.) providos por Concurso 
de provas e títulos;
 h.4) Professores titulares de cargo da U.E. (PEEIEF - Arte, PEEIEF - Ed. Física, 
P.E.I., P.E.F. e P.E.E.) a título de carga suplementar;
 h.5) Professores substitutos de cargo da U.E. (P.S.E.I. e P.S.E.F.) a título de carga 
suplementar;
 h.6) Professores titulares de cargo de outra U.E. e
 h.7) Professores aprovados no Processo Seletivo 01/2019, em caráter temporário, 
se necessário.
 h.8) Em caráter excepcional, aos candidatos classifi cados de acordo com o item 
14.16 do Edital do processo seletivo 01/2019.

 II - Fase 2 - Na Secretaria de Educação: 
 a) Atribuição de classes e/ou turmas de EJA . 
 b) Atribuição aos titulares de cargo adidos, em caráter obrigatório, para constitui-
ção de jornada de trabalho (classe livre);
 c) Atribuição aos titulares de cargo adidos, para substituição, quando não atendi-
dos na UE;
 d) Atribuição de carga horária em caráter obrigatório aos professores CLT estáveis, 
não atendidos na UE; 
 e) Atribuição de carga suplementar de trabalho aos professores titulares de cargo 
(PEEIEF - Arte, PEEIEF - Ed. Física, P.E.I., P.E.F. e P.E.E.) a título de carga su-
plementar;
 f) Atribuição de saldo de aulas de Arte e Educação Física, como carga suplementar 
de trabalho aos professores titulares dos cargos de Educação Especial, Educação 
Infantil e Ensino Fundamental - Faixa I e Faixa II (Polivalentes), com habilitação 
específi ca na(s) disciplina(s) de interesse - Arte ou Educação Física, quando não 
houver candidato na U.E.;
 g) Atribuição de carga horária aos professores aprovados no Processo Seletivo nº 
01/2019 - Arte e Educação Física;
 h) Atribuição, em caráter excepcional, de carga horária aos candidatos classifi ca-
dos de acordo com o item 14.16 do Edital do Processo Seletivo 01/2019 - Arte e 
Educação Física.
 i) Atribuição de saldo de aulas de Arte e Educação Física, como carga suplementar 
de trabalho aos professores titulares dos cargos de Educação Especial, Educação 
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Infantil e Ensino Fundamental - Faixa I e Faixa II (Polivalentes), quando não hou-
ver candidatos na U.E.;
 j) Atribuição de classes aos professores aprovados no Processo Seletivo nº 01/2019 
- Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental;
 k) Atribuição de saldo de aulas de Arte e Educação Física aos professores (Poliva-
lentes) habilitados no Processo Seletivo 01/2019.
 l) Atribuição, em caráter excepcional, de classes/ aulas aos professores de Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, aos candidatos classifi ca-
dos de acordo com o item 14.16 do Edital do processo seletivo 01/2019.
  Parágrafo Único -  Os professores adidos, professores CLT estáveis sem classe e 
os Professores Substitutos Efetivos (P.S.E.I. e P.S.E.F.) que estiverem cumprindo 
sua jornada de trabalho na U.E., deverão assumir toda e qualquer substituição na 
sua unidade de classifi cação, inclusive faltas eventuais, dentro de seu período de 
trabalho.
  
 Artigo 13  Ao término da fase inicial do processo de atribuição de aulas, classes e/
ou turmas, os diretores de escola procederão ao cadastramento de professores titu-
lares de cargo da Rede Municipal, de outra U.E., interessados em ministrar aulas 
como substitutos na Unidade Escolar, nos termos do artigo 48 da Lei Complemen-
tar nº 461/09 e suas alterações.
 §1º  Os titulares de cargo que se cadastrarem poderão ter aulas atribuídas em outra 
Unidade Escolar, apenas a título de carga suplementar de trabalho, não excedendo 
o limite de  66  h/a semanais somando-se o cargo e a carga suplementar.
 §2º Excetuam-se os docentes para atuação nas classes de EJA.
  
 Artigo 14  As atribuições de turmas de Educação de Jovens e Adultos - E JA em 
substituição ou aquelas que forem criadas ao longo do ano, ocorrerão na Secretaria 
Municipal de Educação (SME), obedecendo a seguinte ordem: 
 I - Fase 1 - Atribuição aos titulares de cargo, classifi cados na modalidade de EJA, 
para composição de jornada; 
 II - Fase 2 - Atribuição aos titulares de cargo da Rede Municipal de Ensino de 
Limeira, como carga suplementar, observado o disposto no Artigo 15 desta Re-
solução;
 III - Fase 3 - Atribuição aos professores aprovados no processo seletivo nº 01/2019, 
observado o disposto no Artigo 15 desta Resolução;
 IV- Fase 4 - Atribuição, em caráter excepcional, aos candidatos classifi cados de 
acordo com o item 14.16 do Edital do processo seletivo 01/2019.

 Artigo 15  As atribuições de turmas de EJA , como carga suplementar de trabalho 
ou aos aprovados no Processo Seletivo nº 01/2019, para atendimento ao preco-
nizado no art. 8º, da Deliberação CME nº 01/2016, o docente interessado deverá 
apresentar Projeto de Trabalho escrito contendo: 
 a) Apresentação do docente;
 b) Introdução - discorrer sobre a concepção de EJA;
 c) Plano de aula para uma turma de alfabetização de EJA, contendo objetivos, 
conteúdos, situação didática e referência bibliográfi ca;
 §1º  O projeto deverá ser digitado no endereço eletrônico https://www.smelimeira.
com.br/, no período de 21/11 de 2019 a 02/12/2019. Não serão aceitos projetos 
postados após o período determinado e ou protocolados na SME.
 §2º  O docente que não postar o Projeto de Trabalho, não poderá concorrer no pro-
cesso de atribuição de turmas/ classes de EJA. 
 § 3º  A entrega do Projeto de Trabalho será de inteira responsabilidade do do-
cente.
 § 4º  A entrega do Projeto de Trabalho, não mudará a ordem de classifi cação dos 
docentes em suas respectivas listas, conforme artigo 14, apenas habilitará o docente 
a concorrer às turmas/classes de EJA.
 § 5º  Excepcionalmente, as substituições periódicas ou as que ocorrerem no período 
inferior a 15 dias, poderão ser exercidas por professores que não apresentarem o 
Projeto de Trabalho.

 Artigo 16  O docente que assumir turma/classe de EJA, passará por avaliação tri-
mestral que considerará os seguintes critérios:
 1- Adequação do Plano de Trabalho inicial à turma/ classe que lhe foi atribuída;
 2- Comprometimento com a aprendizagem do aluno, demonstrado mediante:
 a) clima de acolhimento, equidade, confi ança, solidariedade e respeito que carac-
terizam seu relacionamento com os alunos;
 b) alta expectativa quanto ao desenvolvimento cognitivo e à aprendizagem de 
todos os alunos;
 c) preocupação em planejar, avaliar e monitorar o processo de compreensão e 
apropriação dos conteúdos pelos alunos;
 d) diversidade de estratégias utilizadas para promover o desenvolvimento dos alu-
nos, contemplando processos de recuperação contínua.
 3- Responsabilidade profi ssional explicitada pela:
 a) refl exão sistemática que faz de sua prática docente;
 b) forma como constrói suas relações com seus pares docentes e com os gestores 
da escola;
 c) participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento profi ssional.
 4- Atributos pessoais sinalizados pelos índices de pontualidade, assiduidade, dedi-
cação, envolvimento e participação nas atividades escolares.
  
 Artigo 17  A avaliação do professor será realizada pela direção e pelo professor 

coordenador pedagógico da Unidade Escolar, considerando os critérios descritos 
no artigo 16, de acordo com o anexo III.
 § 1º  O docente que obtiver pontuação abaixo ou igual a 50, em dois trimestres se-
guidos, perderá a turma/classe, não podendo concorrer durante o ano letivo a novas 
turmas/classes de EJA;
 § 2º  A cada avaliação, a direção e a coordenação pedagógica fará as orientações 
necessárias para um melhor desempenho do docente;
 §3º  A avaliação será realizada com a presença do docente, em um de seus horários 
de trabalho pedagógico, sendo realizadas as orientações pertinentes, com os devi-
dos registros.
  
 Artigo 18  Os professores titulares de cargo poderão declinar da atribuição de Carga 
Suplementar de Trabalho Docente na Unidade Escolar sede, para participarem da 
atribuição na fase II, na Secretaria Municipal de Educação na atribuição inicial ou 
durante o ano letivo.

 Artigo 19  Para atribuição de carga suplementar de trabalho, o responsável pela 
atribuição de aulas, classes e/ou turmas deverá analisar a compatibilidade de horá-
rios, considerando inclusive as horas de trabalho pedagógico coletivas, o intervalo 
de uma classe para outra, o tempo de percurso entre escolas e o limite de  66  horas-
-aula semanais, somando-se o cargo e a carga suplementar. 
 §1º  - No caso de atribuição inicial, considerando-se que os horários dos HTPCs 
poderão estar ainda indefi nidos nas Unidades Escolares, se não houver compati-
bilidade de horários, declarada pelo Diretor da Escola, a atribuição da carga su-
plementar fi ca sem efeito, podendo o professor voltar a participar das atribuições 
durante o ano.
 §2º  - Nas atribuições durante o ano, tanto na SME quanto em outras Unidades Es-
colares, o professor deverá apresentar horário da classe na qual é titular de cargo, 
assinado pelo Diretor da respectiva Unidade Escolar, para ser analisado, visando à 
compatibilidade dos horários.
  
 Artigo 20  A critério da Administração Municipal e da Direção da U.E., quando 
houver prorrogação de afastamento do titular de cargo, o substituto que estiver na 
regência da classe poderá continuar, sem necessidade de nova atribuição.

 Parágrafo Único  - O diretor de escola deverá solicitar através de C.I. à Secretaria 
Municipal de Educação, a prorrogação do período da substituição, esclarecendo os 
motivos da mesma.

 Artigo 21  O professor titular de cargo que tiver atribuída aula, classe e/ou turma 
como carga suplementar de trabalho docente e se afastar por mais de 30 (trinta) 
dias, consecutivos ou interpolados, a qualquer título, será automaticamente des-
ligado da substituição, exceto quando as ausências forem em virtude de licença 
gestante ou adoção.   

 Parágrafo Único -  Nos casos em que o professor tiver atribuídos a título de carga 
suplementar de trabalho vários afastamentos de curta duração, as faltas dadas nes-
ses períodos serão cumulativas até atingirem o total de 30 (trinta) dias, aplicando-
-se igualmente o previsto no caput deste artigo.
  
 Artigo 22  O professor aprovado no Processo Seletivo 01/2019 que tiver aula, 
classe e/ou turma atribuída em caráter temporário e se afastar por mais de 30 
(trinta) dias, consecutivos ou interpolados, a qualquer título, será desligado da 
substituição.

  Parágrafo Único -  Nos casos em que o professor tiver atribuídos vários afasta-
mentos de curta duração, as faltas dadas nesses períodos serão cumulativas até 
atingirem o total de 30 (trinta) dias, aplicando-se igualmente o previsto no caput 
deste artigo.

 Artigo 23  Fica vedada a atribuição de novas aulas, classes e/ou turmas, na mesma 
modalidade de ensino, aos professores substitutos contratados através do Processo 
Seletivo nº 01/2019 que desistirem, durante o ano, de qualquer carga horária e ao 
titular de cargo que desistir de carga suplementar de trabalho, independente do 
número de horas aula ou ainda, aos professores que tenham sido desligados nos 
termos dos artigos 21 e 22 desta resolução, exceto:
 I - no caso de aulas eventuais para assumir períodos superiores a 15 dias; 
 II - no caso de vir a prover cargo público.

 Artigo 24  Fica vedado o uso de telefone celular, no momento em que o docente, 
e /ou seu representante legal, estiver na banca de atribuição de aulas, classes e/ou 
turmas.
  
 Artigo 25  Os recursos referentes ao processo de atribuição de aulas, classes e/ou 
turmas não terão efeito suspensivo nem retroativo, devendo ser interpostos junto à 
Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocorrência 
do fato motivador.
 Artigo 26  Os casos omissos deverão ser encaminhados à Comissão de Coordena-
ção, Execução e Avaliação do processo de atribuição de classes /aulas para o ano 
letivo de 2020.

 Artigo 27  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, fi cando 
revogadas as disposições em contrário. 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E OU AULAS 
1º DIA 

09/12/19 

2ª feira 

7 HORAS FASE I  

– Unidades Escolares 
- Atribuição de classes e/ou turmas para compor jornada de trabalho 
dos professores titulares de cargo da Rede Pública Estadual de Ensi-
no, afastados junto ao município com sede fixada. 

- Atribuição de classes e/ou turmas para compor jornada de trabalho 
dos professores titulares de cargo da Rede Pública Municipal de En-
sino classificados na UE, de Educação Infantil, Educação Especial, 
Ensino Fundamental e P.E.E.I.E.F. – Arte e Educação Física. 

1º Momento – titulares de cargo da unidade escolar 

2º Momento – titulares de cargo com opção de retorno 

    3º Momento – atribuição de período ao professor substituto efetivo 

 
9 HORAS – Secretaria Municipal de 

Educação 
  - Atribuição de classes e/ou turmas aos professores que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

15 HORAS Fase II – Secretaria Mu-
nicipal de Educação 

- Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou turmas, para 
compor jornada de trabalho dos professores titulares de cargo, de 
Educação Infantil, Educação Especial, Ensino Fundamental e 
P.E.E.I.E.F. – Arte e Educação Física, para os que ficaram exceden-
tes nas U.Es. 

 
2º DIA 

10/12/19 

3ª feira 

7 HORAS FASE I – Unidades Esco-
lares 

- Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou turmas como car-
ga horária (substituição) para os professores titulares de cargo decla-
rados adidos e Professores CLT estáveis sem classes, da Educação 
Infantil, Educação Especial, Ensino Fundamental e Professores Subs-
titutos de Educação Infantil (P.S.E.I.) e  Professores Substitutos En-
sino Fundamental (P.S.E.F.) 

1º Momento – para os professores titulares de cargo adidos da U.E. 

2º Momento – para os professores CLT estáveis, inscritos na U.E., 
sem classe. 

    3º Momento – para os professores substitutos de Educação Infantil 
(P.S.E.I.) e Ensino Fundamental (P.S.E.F.) 

15 HORAS Fase II – Secretaria Mu-
nicipal de Educação 

1º Momento - Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou tur-
mas como carga horária (substituição) para os professores titulares 
de cargo declarados adidos, não atendidos na Unidade Escolar. 

   2º Momento - Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou 
turmas como carga horária (substituição) para os professores CLT 
estáveis sem classe, não atendidos na Unidade Escolar, com mudan-
ça de sede de exercício. 

Na impossibilidade da atribuição, os professores não aten-
didos no 1° e 2° momentos, cumprirão suas jornadas de tra-
balho na Unidade Escolar, substituindo classes e/ou turmas.  
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3º DIA 

11/12/19 

4ª feira 

7 HORAS FASE I – Unidades Esco-
lares 

1º Momento - Atribuição de saldo de aulas como carga suple-
mentar de trabalho docente para os P.E.E.I.E.F. – Arte e Educação 
Física, seguindo classificação de especialistas (Arte e Educa-
ção Física) 

 2º Momento- Atribuição de saldo de classes como carga suple-
mentar de trabalho docente para os PEI, PEF e PEE, seguindo 
classificação geral da Unidade Escolar (FAIXA I e FAIXA II). 

3º Momento - Atribuição de saldo de aulas de Arte e Educação 
Física, a título de carga suplementar de trabalho, aos professores 
titulares de cargo da Rede Municipal de Ensino POLIVALENTES, 
com habilitação específica na(s) disciplina(s) de interesse (Arte 
e ou Educação Física), classificados na listagem única da U.E. 
conforme inscritos nos termos do Decreto nº 341 de 04 de outubro 
de 2019. O professor deverá apresentar o diploma comprobató-
rio da habilitação, no ato da atribuição. 

 
15 HORAS Fase II – Secretaria Mu-

nicipal de Educação 
- Atribuição de saldo de aulas, a título de carga suplementar de 
trabalho para os P.E.E.I.E.F. – Arte e Educação Física, seguindo 
classificação de especialistas (Arte e Educação Física) 

- Atribuição de saldo de classes como carga suplementar de tra-
balho docente para os PEI, PEF e PEE, seguindo classificação ge-
ral da Secretaria de Educação (FAIXA I e FAIXA II). 

- Atribuição de saldo de aulas de Arte e Educação Física, a título 
de carga suplementar de trabalho, aos professores titulares de car-
go da Rede Municipal de Ensino POLIVALENTES, com habilita-
ção específica na(s) disciplina(s) de interesse (Arte e ou Edu-
cação Física), classificados na listagem única da U.E. conforme 
inscritos nos termos do Decreto nº 341 de 04 de outubro de 2019. O 
professor deverá apresentar o diploma comprobatório da habi-
litação, no ato da atribuição. 

 

 
4º DIA 

12/12/19 

5ª feira 

9 HORAS Fase II – Secretaria Mu-
nicipal de Educação 

- Atribuição de aulas aos professores aprovados no Processo Sele-
tivo nº 01/2019, em substituição temporária em função e/ou no caso 
de vacância transitória de cargos de: 

          - PEEIEF – Arte 

          - PEEIEF – Educação Física 

 
 

 

 

5º DIA 

13/12/19 

6ª feira 

 

 

 

 

8 HORAS 

 

 

 

 

FASE I e II– Secretaria 
Municipal de Educação 

 

1º Momento - Atribuição de saldo de aulas de Arte e Educação Fí-
sica, se houver, a título de carga suplementar de trabalho, aos pro-
fessores titulares de cargo da Rede Municipal de Ensino POLIVA-
LENTES (Pedagogia, Normal Superior, ou curso Nor-
mal/Magistério), classificados na listagem única da SME, confor-
me inscritos nos termos do Decreto nº 341 de 04 de outubro de 
2019. 

2º Momento - Atribuição de saldo de classes e aulas de Arte e 
Educação Física se houver, aos professores polivalentes PEI, 
PEF, PEE aprovados no Processo Seletivo nº 01/2019, em substi-
tuição temporária em função e/ou no caso de vacância transitória 
de cargos. 

         3º Momento  - Atribuição de saldo de classes e aulas de Arte e 
Educação Física se houver, em caráter excepcional, aos professo-
res de Educação Infantil, Ensino Fundamental  e Educação Especi-
al,  para fins de substituição, candidatos classificados de acordo 
com o item 14.16 do Edital do processo seletivo 01/2019. 

As atribuições de classes e/ou turmas que se referem à FASE 2 (Secretaria Municipal de Educação), serão realizadas no 
Centro de Formação do professor, sito a Rua João Kühl Filho, s/nº- Parque da Cidade – Vila São João. 
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ANEXO II 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMEIRA 

 

Atribuição de classes dos 1ºs, 2ºs e 3ºs  anos do Ciclo I do ensino fundamental 

Professor Formação 
do PNAIC 

Experiência Outro critério 

02 anos Mais de 02 
anos 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Limeira, _____/_____/_____ 

 

 

Carimbo e assinatura do Diretor da Unidade Escolar 

Obs. Justificar os casos em que para atribuição foram utilizados outros critérios. 

Unindo forças por uma cidade melhor

CADASTRO E 
REGULARIZAÇÃO
Decretos 43/1998 e 219/1998

CADASTRO

Vendedores Ambulantes de Limeira

• Cópia CPF e RG

• Atestado negativo de  

antecedentes criminais

• Cartão SUS atualizado

• 2 fotos 3x4

• Certidão de casamento ou 

nascimento

• Comprovante de residência

As mudanças na atividade 

devem ser comunicadas ao 

departamento para 

reavaliação do valor do 

preço público

Preencher 
ficha de cadastro

Anexar 
documentação exigida

Protocolar no 
Paço Municipal 

Aguardar
deferimento

21 3 4 5 6

Ir até o 
Depto. de 

Extensão Rural
(Parque Cidade*)

Informações: 3451.2550 | extensaorural.sema@limeira.sp.gov.br

*Parque Cidade: Portão D - Rua João Kühl Filho, s/n, Vila São João

É definido o valor do 
preço público do uso do 
solo e gerado o boleto 

que deve ser pago 
mensalmente
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ANEXO III  

Escola: ____________________________________________________________ 
 

Avaliação do docente da EJA - (1º)  (2º)  (3º)  Trimestre  Data_____/______/_______. 
Professor: __________________________________________________________ 

 
Critérios Pontuação Observação/ orientação 

1-Adequação do Plano de Trabalho inicial à 
turma/ classe que lhe foi atribuída 

De 1 a 5  

2- Comprometimento com a aprendizagem do aluno, demonstrado mediante: 
a) clima de acolhimento, equidade, confiança, 
solidariedade e respeito que caracterizam seu 
relacionamento com os alunos; 

De 1 a 10  

b) alta expectativa quanto ao desenvolvimento 
cognitivo e à aprendizagem de todos os alunos; 

De 1 a 10  

c) preocupação em planejar, avaliar e monito-
rar o processo de compreensão e apropriação 
dos conteúdos pelos alunos; 

De 1 a 10  

d) diversidade de estratégias utilizadas para 
promover o desenvolvimento dos alunos, con-
templando processos de recuperação contínua. 

De 1 a 10  

3- Responsabilidade profissional explicitada pela: 
a) reflexão sistemática que faz de sua prática 
docente; 

De 1 a 10  

 b) forma como constrói suas relações com seus 
pares docentes e com os gestores da escola; 

De 1 a 10  

c) participação em cursos de atualização e aper-
feiçoamento profissional. 

De 1 a 5  

Atributos pessoais sinalizados pelos índices de: 
a) pontualidade De 1 a 10  
b) assiduidade De 1 a 10  
c) dedicação e envolvimento e participação nas 
atividades escolares 

De 1 a 10  

             Estou ciente desta avaliação: Assinatura do professor: _________________________________ 

Assinatura da direção escolar Assinatura da coordenação pedagógica 
 

ANDRÉ LUIS DE FRANCESCO
Secretário Municipal da Educação
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  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO   

 AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA DE ESCRITURA 
  

 A  Secretaria Municipal da Habitação , através da Secretária Marcela Provinciat-
to Siscão Malagon, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, 
vem através do presente edital, dar  CONHECIMENTO  a quem interessar da ex-
pedição de Autorização para Lavratura de Escritura do imóvel localizado na rua 
Belarmino Paixão dos Santos nº 413 (quadra "J", lote 10), do loteamento Jardim 
Residencial Ernesto Kühl, em favor de Luciana Chagas dos Santos.
 

 MARCELA PROVINCIATTO SISCÃO MALAGON 
 SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO 

   

 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA 
  

 A  Secretaria Municipal da Habitação , através da Secretária Marcela Provinciatto 
Siscão Malagon, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, vem 
através do presente edital, dar conhecimento do  DEFERIMENTO  da renegocia-
ção de dívida de parcelas do lote, localizado rua João Amazonas, nº 509 (quadra 
"E2", lote 21), do loteamento Jardim Residencial Ernesto Kühl, de titularidade de 
Silvana Batista, conforme Lei Complementar nº 827/2019. 

 MARCELA PROVINCIATTO SISCÃO MALAGON 
 SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO 

   

 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA 
  

 A  Secretaria Municipal da Habitação , através da Secretária Marcela Provinciatto 
Siscão Malagon, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, vem 
através do presente edital, dar conhecimento do  DEFERIMENTO  da renegocia-
ção de dívida e suspensão de pagamento de parcelas do lote, localizado rua Ma-
riana Pileggi Kuhl, nº 200, (quadra "U", lote 24), do loteamento Bairro Geada, de 
titularidade de Lenice Aparecida Vigilato dos Santos , conforme Lei Complementar 
nº 827/2019.
 

 MARCELA PROVINCIATTO SISCÃO MALAGON 
 SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO 

   

 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA 
  

 A  Secretaria Municipal da Habitação , através da Secretária Marcela Provinciatto 
Siscão Malagon, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, vem 
através do presente edital, dar conhecimento do  DEFERIMENTO  da renegocia-
ção de dívida de parcelas do lote, localizado rua João Batista Tobias, nº 240 (quadra 
"M", lote 19), do loteamento Jardim Residencial Ernesto Kühl, de titularidade de 
Rosiene Nunes de Souza dos Santos, conforme Lei Complementar nº 827/2019. 

 MARCELA PROVINCIATTO SISCÃO MALAGON 
 SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS 

DOS ANIMAIS - COMDDA 
 Convocação à 59ª Reunião Ordinária 

 O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais - COMDDA, por meio 
da Presidente, Cristiane Paggiaro Kucska Masutti, nos termos estabelecidos na Lei 
Municipal nº 5.133, de 19 de julho de 2013, e suas alterações, CONVOCA os(as) 
senhores(as) membros para a  59ª REUNIÃO ORDINÁRIA , que se realizará no 
dia  25 de novembro de 2019 , segunda-feira,  às 16 horas , na Sede dos Conselhos 
da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua João Kühl Filho s/n, Parque 
Cidade de Limeira Prof. Dr. Ary Apparecido Salibe - Limeira SP, para apreciação, 
discussão e votação de matéria constante em pauta.

 PAUTA 
 1- Expediente: 
 1.1 -  expediente da Presidência: 
Correspondências; 
Publicações. 
 1.2 -  palavra livre.

 2 - Ordem do dia: 
 2.1 -  Apreciação e votação da ata anterior;
 2.2 -  Considerações acerca do panorama de castração para 2020 no município;
 2.3 -  Assuntos Gerais. 

 Limeira, 18 de novembro de 2019 

 CRISTIANE PAGGIARO KUCSKA MASUTTI 
 Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 COMUNICADOS 
  

  PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA 
 O Município de Limeira, comunica que, com base no disposto no artigo 24, 
inciso IV, da Lei 8.666/1993 e suas alterações, e considerando o que consta 
do processo administrativo nº 53.777/2019, foi deferido pelo Secretário Mu-
nicipal de Saúde, para atendimento aos Mandados Judiciais nº 0002896-
65.2019.8.26.0320 e nº 1009438-53.2017.8.26.0320, através da empresa DRO-
GARIA SÃO LUIZ DE LIMEIRA LTDA, pelo valor de R$ 837,00 (Oitocentos 
e trinta e sete reais). 
 Limeira, 21 de novembro de 2019. 
 Dr. Vitor S. C. dos Santos 
 Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS 
—————————————————————————————

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA 
 O Município de Limeira, comunica que, com base no disposto no arti-
go 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e suas alterações, e considerando o que 
consta do processo administrativo nº 54.187/2019, foi deferido pelo Se-
cretário Municipal de Saúde, para atendimento aos Mandados Judiciais 
nº 1009313-51.2018.8.26.0320, nº 0019932-57.2018.8.26.0320, nº 1010490-
89.2014.8.26.0320, nº 1009521-06.2016.8.26.0320, nº 1012746-68.2015.8.26.0320, 
nº 1000335-56.2016.8.26.0320, nº 3014576-06.2013.8.26.0320, nº 0016971-
46.2018.8.26.0320. nº 1012510-48.2017.8.26.0320, nº 1011548-93.2015.8.26.0320, 
nº 0017950-08.2018.8.26.0320, nº 1003551-93.2014.8.26.0320, nº 
0007533-59.2019.8.26.0320, nº 0001627-25.2018.8.26.0320, nº 0024168-
86.2017.8.26.0320, nº 1007949-49.2015.8.26.0320, através das empresas DRO-
GARIA DUARTE LTDA, pelo valor de R$ 4.640,72 (Quatro mil, seiscentos 
e quarenta reais e setenta e dois centavos) e DROGAL FARMACÊUTICA 
LTDA, pelo valor de R$ 3.072,30 (Três mil e setenta e dois reais e trinta cen-
tavos). 
 Limeira, 21 de novembro de 2019. 
 Dr. Vitor S. C. dos Santos 
 Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS 
—————————————————————————————

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA 
 O Município de Limeira, comunica que, com base no disposto no artigo 24, in-
ciso IV, da Lei 8.666/1993 e suas alterações, e considerando o que consta do pro-
cesso administrativo nº 54.736/2019, foi deferido pelo Secretário Municipal de 
Saúde, para atendimento ao Mandado Judicial nº 0017742-87.2019.8.26.0320, 
através da empresa AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 
pelo valor de R$ 226,80 (Duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos). 
 Limeira, 21 de novembro de 2019. 
 Dr. Vitor S. C. dos Santos 
 Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS 
—————————————————————————————

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA 
 O Município de Limeira, comunica que, com base no disposto no artigo 24, 
inciso IV, da Lei 8.666/1993 e suas alterações, e considerando o que cons-
ta do processo administrativo nº 54.737/2019, foi deferido pelo Secretário 
Municipal de Saúde, para atendimento ao Mandado Judicial nº 0015177-
53.2019.8.26.0320, através da empresa DROGAL FARMACÊUTICA LTDA, 
pelo valor de R$ 128,04 (Cento e vinte e oito reais e quatro centavos). 
 Limeira, 21 de novembro de 2019. 
 Dr. Vitor S. C. dos Santos 
 Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

COMUNICADO
A Comissão Eleitoral do Biênio 2020/2021 do Conselho Municipal da Saúde, co-
munica a todos os interessados que fi ca prorrogado o período de inscrições das 
entidades que tem interesse em participar das eleições dos membros do Conselho 
Municipal da Saúde.
 Assim sendo, o período de inscrição fi ca prorrogado até as 16 horas do dia 
28/11/2019 e a habilitação das entidades será divulgado no dia 29/11/2019.
O Prazo para recurso fi ca compreendido de 02/12/2019 a 05/12/2019.
Fica mantido as demais datas prevista no Ato Normativo nº. 01 de 30 de agosto 
de 2019.

Limeira 22 de novembro de 2019

Everton Oliveira Ferreira
Presidente
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
RELAÇÃO DE PRESCRITORES DE TALIDOMIDA E 

UNIDADES DISPENSADORAS 
  

    
 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 LICENCIAMENTO 
  

  EDITAL Nº   3  42 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   1437  /201  9 

Nome do Proprietário:  L.R.O CONSTRUTORA EIRELI - ME 

Endereço do Imóvel:  RUA DOS CARTAMOS, 00283 

Bairro:  TERRAS DE SÃO BENTO II 

Inscrição Cadastral:  4981  .  009  .  000 

Data de Emissão:  23/07/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a), de acordo com a Lei 442/2009 e Lei 1096/69, a  REQUE-
RER O AUTO DE   CONCLUSÃO DO IMÓVEL ACIMA CITADO  junto a esta 
municipalidade, tendo um prazo de  30  (trinta) dias a partir do recebimento desta. 
O não cumprimento acarretará multa no valor equivalente a 100 UFESP's, sem 
prejuízo das demais sanções legais.

 Art. 265, Lei 442/2009:  ''Nenhum imóvel poderá ser ocupado sem prévia expe-
dição, pela Prefeitura Municipal de Limeira, do ''Auto de Conclusão'' e licença de 
localização e funcionamento, que serão concedidas desde que obedeçam as legali-
dades impostas pelo Poder Executivo, independentemente das obras de responsa-
bilidade do loteador.'' (LC.719/14)

 Art. 303, Lei 442/2009:  ''Além das multas estipuladas nos artigos anteriores serão 
aplicáveis aos proprietários ou executor as seguintes multas: 

I - Execução de serviços ou obras sem alvará de construção ou em desacordo com 
o projeto aprovado ou, ainda contra dispositivos desta lei: 100 UFESP's ou outro 
índice substitutivo a esta; 

Parágrafo Único: Na reincidência, a multa será aplicada em dobro da última apli-
cação.''

 Art. 1.3.4.03, Lei 1096/1969:  ''Juntamente com o aviso de conclusão da obra, o 
responsável pela mesma entregará à repartição competente os elementos necessá-

rios, á juízo da mesma repartição, para a vistoriada conclusão da obra, que consta-
tada poderá o proprietário utilizá-la para a fi nalidade que a mesma for aprovada.''

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  43 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   1389  /201  9 

Nome do Proprietário:  LUCIANA FURLAN 

Endereço do Imóvel:  RUA JOSE ANTONIO COVER /ESTUDANTE, 00091 

Bairro:  ESMERALDA - JD. 

Inscrição Cadastral:  1392  .  008  .  000 

Data de Emissão:  22/07/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a), de acordo com a Lei 442/2009 e Lei 1096/69, a  REQUE-
RER O AUTO DE   CONCLUSÃO DO IMÓVEL ACIMA CITADO  junto a esta 
municipalidade, tendo um prazo de  30  (trinta) dias a partir do recebimento desta. 
O não cumprimento acarretará multa no valor equivalente a 100 UFESP's, sem 
prejuízo das demais sanções legais.

 Art. 265, Lei 442/2009:  ''Nenhum imóvel poderá ser ocupado sem prévia expe-
dição, pela Prefeitura Municipal de Limeira, do ''Auto de Conclusão'' e licença de 
localização e funcionamento, que serão concedidas desde que obedeçam as legali-
dades impostas pelo Poder Executivo, independentemente das obras de responsa-
bilidade do loteador.'' (LC.719/14)

 Art. 303, Lei 442/2009:  ''Além das multas estipuladas nos artigos anteriores serão 
aplicáveis aos proprietários ou executor as seguintes multas: 

I - Execução de serviços ou obras sem alvará de construção ou em desacordo com 
o projeto aprovado ou, ainda contra dispositivos desta lei: 100 UFESP's ou outro 
índice substitutivo a esta; 

Parágrafo Único: Na reincidência, a multa será aplicada em dobro da última apli-
cação.'' 

  Art. 1.3.4.03, Lei 1096/1969:  ''Juntamente com o aviso de conclusão da obra, o 
responsável pela mesma entregará à repartição competente os elementos necessá-
rios, á juízo da mesma repartição, para a vistoriada conclusão da obra, que consta-
tada poderá o proprietário utilizá-la para a fi nalidade que a mesma for aprovada.''

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  44 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2034  /201  9 

Nome do Proprietário:  FABIOLA MARIA PEREIRA 

Endereço do Imóvel:  AVENID  A   JOAO DE OLIVEIRA SILVEIRA /DR, 00525 

Bairro:  VILLAGE -   JD. RESD. 

Inscrição Cadastral:  2504  .  004  .  000 

Data de Emissão:  25/09/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a) a  APRESENTAR PROJETO DO IMÓVEL ACIMA , 
tendo um  prazo de 90   (noventa)  dias a partir do recebimento desta, de acordo com 
a legislação municipal vigente. Caso a presente notifi cação seja descumprida, será 
lavrado Auto de Infração e lançado para a inscrição acima o valor equivalente a 100 
UFESP's, de acordo com o Código de Obras - Lei nº.1096/69 e Plano Diretor - Lei 
Complementar nº 442/2009.

 Lei nº 1096/1969- Código de Obras 

 ''Artigo 1.3.1.01 - Nenhuma obra de construção, reconstrução, demolição, reforma 
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ou acréscimo de   edifícios, bem como a subdivisão de terrenos e abertura de ruas e 
estradas, será feita no Município, sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  45 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2036  /201  9 

Nome do Proprietário:  LUIS HENRIQUE EXEL POMPEU 

Endereço do Imóvel:  R. DAS AMARILIS, 00100 

Bairro:  PORTAL DE SÃO CLEMENTE 

Inscrição Cadastral:  4079  .  007  .  000 

Data de Emissão:  25/09/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a) a  APRESENTAR PROJETO DO IMÓVEL ACIMA , 
tendo um  prazo de 90   (noventa)  dias a partir do recebimento desta, de acordo com 
a legislação municipal vigente. Caso a presente notifi cação seja descumprida, será 
lavrado Auto de Infração e lançado para a inscrição acima o valor equivalente a 100 
UFESP's, de acordo com o Código de Obras - Lei nº.1096/69 e Plano Diretor - Lei 
Complementar nº 442/2009.

 Lei nº 1096/1969- Código de Obras 

 ''Artigo 1.3.1.01 - Nenhuma obra de construção, reconstrução, demolição, reforma 
ou acréscimo de   edifícios, bem como a subdivisão de terrenos e abertura de ruas e 
estradas, será feita no Município, sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  46 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2124  /201  9 

Nome do Proprietário:  PABLO MASUTTI CRUANES 

Endereço do Imóvel:  RUA. NATALINO PELLEGRINI, 00205 

Bairro:  SÃO BENTO -  PQ. 

Inscrição Cadastral:  1048  .  018  .  000 

Data de Emissão:  01/10/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a) a  APRESENTAR PROJETO DO IMÓVEL ACIMA , 
tendo um  prazo de 90   (noventa)  dias a partir do recebimento desta, de acordo com 
a legislação municipal vigente. Caso a presente notifi cação seja descumprida, será 
lavrado Auto de Infração e lançado para a inscrição acima o valor equivalente a 100 
UFESP's, de acordo com o Código de Obras - Lei nº.1096/69 e Plano Diretor - Lei 
Complementar nº 442/2009.

 Lei nº 1096/1969- Código de Obras 

 ''Artigo 1.3.1.01 - Nenhuma obra de construção, reconstrução, demolição, reforma 
ou acréscimo de   edifícios, bem como a subdivisão de terrenos e abertura de ruas e 
estradas, será feita no Município, sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  47 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2201  /201  9 

Nome do Proprietário:  EDINA VIEIRA DA SILVA 

Endereço do Imóvel:  RUA JOSE SILVEIRA CINTRA, 00016 

Bairro:  VILLAGE -   JD. RESD. 

Inscrição Cadastral:  2510  .  001  .  000 

Data de Emissão:  07/10/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a) a  APRESENTAR PROJETO DO IMÓVEL ACIMA , 
tendo um  prazo de 90   (noventa)  dias a partir do recebimento desta, de acordo com 
a legislação municipal vigente. Caso a presente notifi cação seja descumprida, será 
lavrado Auto de Infração e lançado para a inscrição acima o valor equivalente a 100 
UFESP's, de acordo com o Código de Obras - Lei nº.1096/69 e Plano Diretor - Lei 
Complementar nº 442/2009.

 Lei nº 1096/1969- Código de Obras 

 ''Artigo 1.3.1.01 - Nenhuma obra de construção, reconstrução, demolição, reforma 
ou acréscimo de   edifícios, bem como a subdivisão de terrenos e abertura de ruas e 
estradas, será feita no Município, sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  48 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2199  /201  9 

Nome do Proprietário:  ELIZEU APARECIDO DE PAULA 

Endereço do Imóvel:  RUA ANTONIO CINTRA GORDINHO /CORONEL, 
00076 

Bairro:  VILLAGE -   JD. RESD. 

Inscrição Cadastral:  2508  .  006  .  000 

Data de Emissão:  07/10/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a) a  APRESENTAR PROJETO DO IMÓVEL ACIMA , 
tendo um  prazo de 90   (noventa)  dias a partir do recebimento desta, de acordo com 
a legislação municipal vigente. Caso a presente notifi cação seja descumprida, será 
lavrado Auto de Infração e lançado para a inscrição acima o valor equivalente a 100 
UFESP's, de acordo com o Código de Obras - Lei nº.1096/69 e Plano Diretor - Lei 
Complementar nº 442/2009.

 Lei nº 1096/1969- Código de Obras 

 ''Artigo 1.3.1.01 - Nenhuma obra de construção, reconstrução, demolição, reforma 
ou acréscimo de   edifícios, bem como a subdivisão de terrenos e abertura de ruas e 
estradas, será feita no Município, sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  49 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2297  /201  9 

Nome do Proprietário:  DARIO PAVARIN 

Endereço do Imóvel:  RUA PARAIBA, 00065 

Bairro:  SANTA ROSALIA -  VL. 

Inscrição Cadastral:  0223  .  033  .  000 

Data de Emissão:  17/10/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a), de acordo com o Código de Obras e Urbanismo, a  APRE-
SENTAR PROJETO DE   REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ACIMA CI-
TADO , tendo um prazo de  90  (noventa) dias a partir do recebimento desta. O 
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não cumprimento poderá acarretar em emissão de Auto de Infração no valor de 
100UFESP's - de acordo com o Código de Obras, Lei nº.1096/69 e Plano Diretor, 
Lei complementar nº.442/2009 e alterações.

 - Artigo 1.3.1.01 da Lei 1096/69. ''Nenhuma obra de construção, reconstrução, 
demolição, reforma ou   acréscimo, bem como a subdivisão de terrenos, abertura 
de ruas e estradas, será feita no município sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  50 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2296  /201  9 

Nome do Proprietário:  LUIZ OSVALDO SANFELICE 

Endereço do Imóvel:  AVENIDA JOSE ROQUE DA SILVEIRA, 00094 

Bairro:  SANTANA -   JD 

Inscrição Cadastral:  0583  .  018  .  000 

Data de Emissão:  17/10/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a), de acordo com o Código de Obras e Urbanismo, a  APRE-
SENTAR PROJETO DE   REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ACIMA CI-
TADO , tendo um prazo de  90  (noventa) dias a partir do recebimento desta. O 
não cumprimento poderá acarretar em emissão de Auto de Infração no valor de 
100UFESP's - de acordo com o Código de Obras, Lei nº.1096/69 e Plano Diretor, 
Lei Complementar nº.442/2009 e alterações.

 - Artigo 1.3.1.01 da Lei 1096/69. ''Nenhuma obra de construção, reconstrução, 
demolição, reforma ou   acréscimo, bem como a subdivisão de terrenos, abertura 
de ruas e estradas, será feita no município sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  51 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2317  /201  9 

Nome do Proprietário:  ALDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS 

Endereço do Imóvel:  AVENIDA JOÃO DE OLIVEIRA SILVEIRA /DR, 00337 

Bairro:  VILLAGE -   JD. RESD. 

Inscrição Cadastral:  2503  .  009  .  000 

Data de Emissão:  21/10/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a), de acordo com o Código de Obras e Urbanismo, a  APRE-
SENTAR PROJETO DE   REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ACIMA CITA-
DO , tendo um prazo de  90  (noventa) dias a partir do recebimento desta. O não 
cumprimento poderá acarretar em emissão de Auto de Infração no valor de 100 
UFESP's - de acordo com o Código de Obras, Lei nº.1096/69 e Plano Diretor, Lei 
Complementar nº.442/2009 e alterações.

 - Artigo 1.3.1.01 da Lei 1096/69. ''Nenhuma obra de construção, reconstru-
ção, demolição, reforma ou   acréscimo, bem como a subdivisão de terrenos, 
abertura de ruas e estradas, será feita no município sem a   prévia licença da 
Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  52 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2334  /201  9 

Nome do Proprietário:  DOMINGOS BACCHINI 

Endereço do Imóvel:  AVENIDA GONCALVES DIAS, 00034 

Bairro:  CAMARGO - VL. 

Inscrição Cadastral:  0529  .  010  .  000 

Data de Emissão:  22/10/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a), de acordo com o Código de Obras e Urbanismo, a  APRE-
SENTAR PROJETO DE   REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ACIMA CI-
TADO , tendo um prazo de  90  (noventa) dias a partir do recebimento desta. O 
não cumprimento poderá acarretar em emissão de Auto de Infração no valor de 
100UFESP's - de acordo com o Código de Obras, Lei nº.1096/69 e Plano Diretor, 
Lei Complementar nº.442/2009 e alterações.

 - Artigo 1.3.1.01 da Lei 1096/69. ''Nenhuma obra de construção, reconstrução, 
demolição, reforma ou   acréscimo, bem como a subdivisão de terrenos, abertura 
de ruas e estradas, será feita no município sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  53 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2336  /201  9 

Nome do Proprietário:  JOSÉ ANTONIO PEREIRA LIMA 

Endereço do Imóvel:  RUA HEITOR GUIMARÃES, 00324 

Bairro:  EGISTO RAGAZZO - PQ. 

Inscrição Cadastral:  1601  .  009  .  000 

Data de Emissão:  23/10/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a), de acordo com o Código de Obras e Urbanismo, a  APRE-
SENTAR PROJETO DE   REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ACIMA CITA-
DO , tendo um prazo de  90  (noventa) dias a partir do recebimento desta. O não 
cumprimento poderá acarretar em emissão de Auto de Infração no valor de 100 
UFESP's - de acordo com o Código de Obras, Lei nº.1096/69 e Plano Diretor, Lei 
Complementar nº.442/2009 e alterações.

 - Artigo 1.3.1.01 da Lei 1096/69. ''Nenhuma obra de construção, reconstrução, 
demolição, reforma ou   acréscimo, bem como a subdivisão de terrenos, abertura 
de ruas e estradas, será feita no município sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  54 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2352  /201  9 

Nome do Proprietário:  CARLOS SERGIO CRISPIM 

Endereço do Imóvel:  R. OCTAVIANO JOSE RODRIGUES /PROFESSOR, 
01022 

Bairro:  SÃO MANOEL -JD. 

Inscrição Cadastral:  0676  .  001  .  000 

Data de Emissão:  29/10/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a), de acordo com o Código de Obras e Urbanismo, a  APRE-
SENTAR PROJETO DE   REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ACIMA CITA-
DO , tendo um prazo de  90  (noventa) dias a partir do recebimento desta. O não 
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cumprimento poderá acarretar em emissão de Auto de Infração no valor de 100 
UFESP's - de acordo com o Código de Obras, Lei nº.1096/69 e Plano Diretor, Lei 
Complementar nº.442/2009 e alterações.

 - Artigo 1.3.1.01 da Lei 1096/69. ''Nenhuma obra de construção, reconstrução, 
demolição, reforma ou   acréscimo, bem como a subdivisão de terrenos, abertura 
de ruas e estradas, será feita no município sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  55 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Notificação   nº   2221  /201  9 

Nome do Proprietário:  TERRA FIRME EMPR. IMOBILIARIOS E AGRICO-
LA LTDA 

Endereço do Imóvel:  RUA. DOS BURITIS, 00526 

Bairro:  RESIDENCIAIS FAZENDA ITAPEMA 

Inscrição Cadastral:  5206  .  013  .  000 

Data de Emissão:  07/10/2019 

Fica V. Sª. notifi cado(a), de acordo com o Código de Obras e Urbanismo, a  APRE-
SENTAR PROJETO DE   REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ACIMA CI-
TADO , tendo um prazo de  90  (noventa) dias a partir do recebimento desta. O 
não cumprimento poderá acarretar em emissão de Auto de Infração no valor de 
100UFESP's - de acordo com o Código de Obras, Lei nº.1096/69 e Plano Diretor, 
Lei Complementar nº.442/2009 e alterações.

 - Artigo 1.3.1.01 da Lei 1096/69. ''Nenhuma obra de construção, reconstrução, 
demolição, reforma ou   acréscimo, bem como a subdivisão de terrenos, abertura 
de ruas e estradas, será feita no município sem a   prévia licença da Prefeitura''. 

 OBSERVAÇÕES: 

1. A documentação para o cumprimento da notifi cação é conforme disposto no De-
creto Municipal nº.505/2014 de 19/12/2014, Lei Complementar 765/2016 Art.263 
ou Lei Complementar nº 782 de 12/07/2017 (Projeto de Lei Complementar nº 
14/17).

2. Para mudança de proprietário é necessário protocolar a Transferência de Titula-
ridade apresentando Certidão de Matrícula expedida pelo cartório atualizada junto 
com cópia da escritura ou contrato de compra e venda.

3. Incluí nesta notifi cação a regularização dos lotes J-13 a J-18, inscrições n.ºs 
5206013, 5206014, 5206015, 5206016, 5206017 e 5206018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  56 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Auto de Infração   nº   190  /201  9 

Nome do Proprietário:  MARCO ANTONIO XAVIER 

Endereço do Imóvel:  RUA ALBINO DA SILVA GONÇALO, 00296 

Bairro:  GREMIO - JARDIM 

Inscrição Cadastral:  1415  .  036  .  000 

Fica V.Sª. ciente que será lançado para a inscrição acima o valor de  R$ 2.653,00 
(dois mil e seiscentos e   cinquenta e três reais) , referente ao descumprimento da 
Notifi cação nº 2765/2018 (Apresentar Projeto de Regularização). O não cumpri-
mento acarretará  REINCIDÊNCIA  e multa em dobro, além de outras sanções, 
sem prejuízo da competente ação judicial.

 Legislação aplicada: Referente a infração às Leis 1096/69, LC 244/00 e 442/09 .
 Artigo 304 da Lei 442/09: 

  I - Quando estiver sendo executado qualquer serviço ou obra sem licença da   Pre-
feitura ou em desacordo com as restrições desta Lei; Informamos que, conforme 
determinação contida no artigo 176 da Lei nº 1890/83, V.Sª. terá um prazo de 15 
(quinze) dias para cumprir a exigência supra citada ou impugna-la.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  57 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Auto de Infração   nº   200  /201  9 

Nome do Proprietário:  JOSÉ CESAR DOS SANTOS 

Endereço do Imóvel:  R. DOS NARCISOS, 00318 

Bairro:  TERRAS DE SÃO BENTO II 

Inscrição Cadastral:  4977  .  030  .  000 

Fica V. Sª. notifi cado(a) que será lançada para a Inscrição Cadastral acima men-
cionada, a importância de  R$ 2.653,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta e três 
reais), equivalente a 100 UFESP , referente ao não cumprimento da Notifi cação nº 
2307/2018, onde era solicitado ao proprietário o Habite-se do Imóvel acima citado.
 Art. 265, Lei 442/2009:  "Nenhum imóvel poderá ser ocupado sem prévia expedi-
ção, pela Prefeitura Municipal de Limeira, do "Habite-se" e licença de localização 
e funcionamento, que serão concedidas desde que obedeçam as legalidades im-
postas pelo Poder Executivo, independentemente das obras de responsabilidade 
do loteador."

 Art. 303, Lei 442/2009:  "Além das multas estipuladas nos artigos anteriores serão 
aplicáveis aos proprietários ou executor as seguintes multas: 

l - Execução de serviços ou obras sem alvará de construção ou em desacordo com 
o projeto aprovado ou, ainda contra dispositivos desta lei: 100 UFESP's ou outro 
índice substitutivo a esta; 

Parágrafo Ùnico. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro da última apli-
cação." 

  Artigo 1.3.4.03, Lei 1096/1969 (Código de Obras):  "Juntamente com o aviso de 
conclusão da obra, o responsável pela mesma entregará á repartição competente os 
elementos necessários, á juízo da mesma repartição, para a vistoria da conclusão da 
obra, que constatada poderá o proprietário utilizá-la para a fi nalidade que a mesma 
for aprovada."Informamos que, conforme determinação contida no artigo 176 da 
Lei nº 1890/83, V.Sª. terá um prazo de 15 (quinze) dias para cumprir a exigência 
supracitada ou impugná-la.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  58 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Auto de Infração   nº   202  /201  9 

Nome do Proprietário:  HEBER RICARDO PEREIRA 

Endereço do Imóvel:  RUA ANTONIO PADRON, 154 

Bairro:  VILLAGE LIMEIRA 

Inscrição Cadastral:  4913  .  012  .  000 

Fica V. Sª. notifi cado(a) que será lançada para a Inscrição Cadastral acima men-
cionada, a importância de  R$ 2.653,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta e três 
reais), equivalente a 100 UFESP , referente ao não cumprimento da Notifi cação nº 
2593/2018, onde era solicitado ao proprietário o Habite-se do Imóvel acima citado.
 
Art. 265, Lei 442/2009:  "Nenhum imóvel poderá ser ocupado sem prévia expedi-
ção, pela Prefeitura Municipal de Limeira, do "Habite-se" e licença de localização 
e funcionamento, que serão concedidas desde que obedeçam as legalidades im-
postas pelo Poder Executivo, independentemente das obras de responsabilidade 
do loteador."



17Limeira, sábado, 23 de novembro de 2019 Jornal Ofi cial do Município de Limeira

 Art. 303, Lei 442/2009:  "Além das multas estipuladas nos artigos anteriores serão 
aplicáveis aos proprietários ou executor as seguintes multas: 

l - Execução de serviços ou obras sem alvará de construção ou em desacordo com 
o projeto aprovado ou, ainda contra dispositivos desta lei: 100 UFESP's ou outro 
índice substitutivo a esta; 

Parágrafo Ùnico. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro da última apli-
cação."

 Artigo 1.3.4.03, Lei 1096/1969 (Código de Obras):  "Juntamente com o aviso de 
conclusão da obra, o responsável pela mesma entregará á repartição competente os 
elementos necessários, á juízo da mesma repartição, para a vistoria da conclusão da 
obra, que constatada poderá o proprietário utilizá-la para a fi nalidade que a mesma 
for aprovada."Informamos que, conforme determinação contida no artigo 176 da 
Lei nº 1890/83, V.Sª. terá um prazo de 15(quinze) dias para cumprir a exigência 
supracitada e impugná-la.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  59 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Auto de Infração   nº   203  /201  9 

Nome do Proprietário:  PABLO SANTO DE BARROS 

Endereço do Imóvel:  RUA SALVADOR FELIPE FERNANDES, 00008 

Bairro:  DOS JEQUITIBAS -  JD. 

Inscrição Cadastral:  5156  .  024  .  000 

Fica V. Sª. notifi cado(a) que será lançada para a Inscrição Cadastral acima men-
cionada, a importância de  R$ 2.653,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta e três 
reais), equivalente a 100 UFESP , referente ao não cumprimento da Notifi cação nº 
3002/2018, onde era solicitado ao proprietário o Habite-se do Imóvel acima citado.
 Art. 265, Lei 442/2009:  "Nenhum imóvel poderá ser ocupado sem prévia expedi-
ção, pela Prefeitura Municipal de Limeira, do "Habite-se" e licença de localização 
e funcionamento, que serão concedidas desde que obedeçam as legalidades im-
postas pelo Poder Executivo, independentemente das obras de responsabilidade 
do loteador."

 Art. 303, Lei 442/2009:  "Além das multas estipuladas nos artigos anteriores serão 
aplicáveis aos proprietários ou executor as seguintes multas:

 l - Execução de serviços ou obras sem alvará de construção ou em desacordo com 
o projeto aprovado ou, ainda contra dispositivos desta lei: 100 UFESP's ou outro 
índice substitutivo a esta; 

Parágrafo Único. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro da última apli-
cação."

 Artigo 1.3.4.03, Lei 1096/1969 (Código de Obras):  "Juntamente com o aviso de 
conclusão da obra, o responsável pela mesma entregará á repartição competente os 
elementos necessários, á juízo da mesma repartição, para a vistoria da conclusão da 
obra, que constatada poderá o proprietário utilizá-la para a fi nalidade que a mesma 
for aprovada."Informamos que, conforme determinação contida no artigo 176 da 
Lei nº 1890/83, V.Sª. terá um prazo de 15(quinze) dias para cumprir a exigência 
supracitada e impugná-la.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  60 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Auto de Infração   nº   220  /201  9 

Nome do Proprietário:  REGINALDO ARCANGELO ZAGUI 

Endereço do Imóvel:  R. ISMAIL SPERANCIN (JD.PALMEIRAS), 00595 

Bairro:  MANACA -   JD. 

Inscrição Cadastral:  4331  .  029  .  000 

Fica V.Sª. ciente que será lançado para a inscrição acima o valor de  R$ 2.653,00 
(dois mil e seiscentos e   cinquenta e três reais) , referente ao descumprimento da 
Notifi cação nº 3075/2018 (Apresentar Projeto de Regularização). O não cumpri-
mento acarretará  REINCIDÊNCIA  e multa em dobro, além de outras sanções,sem 
prejuízo da competente ação judicial.

 Legislação aplicada: Referente a infração às Leis 1096/69, LC 244/00 e 442/09 .
 Artigo 304 da Lei 442/09:  

 I - Quando estiver sendo executado qualquer serviço ou obra sem licença da   Pre-
feitura ou em desacordo com as restrições desta Lei; Informamos que, conforme 
determinação contida no artigo 176 da Lei nº 1890/83, V.Sª. terá um prazo de 15 
(quinze) dias para cumprir a exigência supra citada e impugna-la.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
—————————————————————————————

 EDITAL Nº   3  61 VINTE E DOIS DE NOVEMBRO   DE 201  9 
JULIANO FORTI, Diretor de Licenciamento da Secretaria de Urbanismo da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

 Auto de Infração   nº   224  /201  9 

Nome do Proprietário:  NIVALDO FRANCISCO BAPTISTA MASSOLA 

Endereço do Imóvel:  RUA LORRAINE, 00030 

Bairro:  MONSENHOR ROSSI - JD. RESD. 

Inscrição Cadastral:  1218  .  002  .  000 

Fica V.Sª. ciente que será lançado para a inscrição acima o valor de  R$ 2.653,00 
(dois mil e seiscentos e   cinquenta e três reais) , referente ao descumprimento da 
Notifi cação nº 3100/2018 (Apresentar Projeto de Regularização). O não cumpri-
mento acarretará  REINCIDÊNCIA  e multa em dobro, além de outras sanções, 
sem prejuízo da competente ação judicial.

 Legislação aplicada: Referente a infração às Leis 1096/69, LC 244/00 e 442/09 .
 Artigo 304 da Lei 442/09:  

 I - Quando estiver sendo executado qualquer serviço ou obra sem licença da   Pre-
feitura ou em desacordo com as restrições desta Lei; Informamos que,conforme 
determinação contida no artigo 176 da Lei nº 1890/83, V.Sª. terá um prazo de 15 
(quinze) dias para cumprir a exigência supra citada e impugna-la.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 22 de novembro de dois mil e deze-
nove.
 

 JULIANO FORTI 
 DIRETOR DE LICENCIAMENTO 

 PLANEJAMENTO TERRITORIAL 

 EDITAL Nº 105 DE 2019 DE 21 DE NOVEMBRO 2019 
  

 LUIZ PAULO MENDES, Arquiteto do Departamento de Planejamento Territorial 
da Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber a todos que virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem, que 
fi ca notifi cado o proprietário infrator constante abaixo:

Nome:CARLOS APARECIDO DA SILVA

CPF: 107.128.098-80

Processo: 24.476/2019

Fica, V.S.ª acima mencionado CIENTIFICADO, que a solicitação de prorrogação 
de prazo para atendimento da Notifi cação nº 90/2019, encontra-se  INDEFERI-
DA , a partir da publicação deste edital, conforme OFÍCIO - SEURB/DEPLAN nº 
952/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, ao vigésimo primeiro dia do mês de 
novembro do ano de dois mil e dezenove. 

 Limeira, 21 de novembro de 2019 

 LUIZ PAULO MENDES 
 Arquiteto 
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 CEPROSOM 
  CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM 

 COMUNICADO 
  

 Comunicamos que o Fundo Social de Solidariedade de Limeira realizará o evento 
'Mercado de Natal' nos dias 29 de novembro, das 17h às 22h, e 30 de novembro, 
das 14h às 22h, no Paço Municipal. O evento está aberto para a participação das 
entidades do município. Serão comercializados itens natalinos produzidos pelos 
atendidos e voluntários das entidades. Também haverá atrações culturais diversas 
e praça de alimentação. Toda a renda arrecadada será revertida para as entidades 
participantes.
 

 Limeira, 22 de novembro de 2019 

 ROBERTA BOTION 
 Fundo Social de Solidariedade 

 CASA DOS CONSELHOS 

 CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DE LIMEIRA - 
COMSEA 

 Convocação Reunião Ordinária 
   
 Convocamos todos os Conselheiros para a  Reunião Ordinária  a se realizar no dia  
25/11  /2019, às 14:00 horas, na Casa dos Conselhos,  sito à Rua Treze de Maio, nº 
101 - Centro, com a seguinte pauta:

 1. Palavra da Presidente, início da reunião; 

2. Leitura e Ajustes da Ata da reunião anterior; 

3. Avaliação do Evento em Comemoração ao Dia Mundial da Alimentação; 

4. Regimento Interno; 

5. Palavra Livre e agradecimentos; 

6. Considerações fi nais e Encerramento. 

Atenciosamente 

 Limeira, 25 de outubro de 2019 

 MARIA RITA DE CÁSSIA CONTIN CASTRO 
 Presidente 

 COMPRAS 

 COMUNICADO 
  

 O Centro de Promoção Social Municipal - CEPROSOM comunica que através de 
autorização da Presidente, está aberto à fase de cotação o processo administrativo 
nº 4311/2019, cujo objeto é a aquisição de placa de aço inox escovada, com base na 
Portaria 18/17 e o disposto no artigo 24 e incisos, da Lei nº 8.666/93. 

 BRUNO SERILLO 
 Gerente de Licitações 

 EMDEL 
  EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A - EMDEL 

 COMUNICADO 
  

 A Comissão de Licitações da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEI-
RA S/A - EMDEL - "Em Liquidação", C.N.P.J./M.F. 45.144.516/0001-48, comu-
nica aos interessados da Tomada de Preços nº 001/2019, que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços jurídicos que 
atendam às necessidades da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEI-
RA S/A - EMDEL - "EM LIQUIDAÇÃO", conforme as especifi cações técnicas 
dos serviços contidas no Anexo I - Termo de Referência, Edital nº 003/2019, pro-
cesso administrativo nº 112/2019, que após o atendimento por parte da empresa 
convocada a apresentar nova proposta nos termos dos itens 8.8, 10.3 e 10.3.1 alínea 
"a" do Edital e disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, publi-
cado no Jornal Ofi cial do Município de Limeira, edição do dia 20 de novembro de 
2019, a Comissão de licitações usando o critério de menor preço global fi xado no 
Edital, chegou-se ao seguinte resultado reclassifi catório: 

   

Em assim sendo, após a verifi cação das propostas, a Comissão de Licitações, em es-
trita observância das normas editalícias, utilizando o critério objetivo de menor pre-
ço global apresentado, julgou vencedora do certame a empresa SAAVEDRA SAN-
DY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 27.378.928/0001-60, 
pelo valor global de R$ 37.080,00 (trinta e sete mil e oitenta reais). Resta aguardar 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis que terá início desde o primeiro dia útil subsequente 
à publicação ofi cial, para interposição de recursos contra a decisão de reclassifi ca-
ção das propostas pela Comissão de Licitações, conforme estabelecido no art. 109, 
inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
Limeira, 22 de Novembro de 2019.
Valdir Oliveira da Silva
Presidente da Comissão de Licitações
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 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA 
  CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA 

  
  EDITAL N° 85/19

 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA 

 PAUTA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019

  SEGUNDA-FEIRA - 16 HORAS 

  A Presidência da Câmara Municipal de Limeira consoante estabelece o artigo 155, 
combinado com a alínea "q" do inciso I do artigo 26, ambos da Resolução nº 44/92, 
Regimento Interno desta Câmara Municipal, CONVOCA os Excelentíssimos Se-
nhores Vereadores para a SESSÃO ORDINÁRIA que se realizará nesta segunda-
-feira, 25 de novembro do corrente ano, às 16 horas, para a apreciação, discussão 
e votação das matérias constantes na pauta da ORDEM DO DIA, bem como para, 
caso não sejam apreciadas todas as matérias da primeira sessão semanal, para a 
Sessão Camarária a realizar-se no dia 28 de novembro do corrente ano, às 16 ho-
ras, fi cando, todavia, prejudicada a segunda convocação na hipótese de apreciação 
integral da pauta. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos vinte e dois dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezenove.

 SIDNEY PASCOTTO
 Presidente 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 I - 2º Turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 183/19, de autoria do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que estima a Receita e Fixa a Despesa 
do Município de Limeira para o exercício de 2020. 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 II - Projeto de Lei nº 16/19, de autoria do nobre Vereador Jorge de Freitas, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de vistorias periódicas e a publicidade de informa-
ções sobre vistorias periódicas em viadutos, pontes, túneis, passarelas e imóveis 
públicos no município de Limeira.
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 III - Projeto de Lei nº 146/19, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Mu-
nicipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Condição Feminina.
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 IV - Projeto de Lei nº 147/19, de autoria do nobre Vereador Marcelo Rossi, que 
altera a redação da Lei nº 6.248, de 17 de julho de 2019, que perpetua o nome de 
Alfredo Gachet na Avenida projetada 02A/02B, localizada no Condomínio Indus-
trial Duas Barras, no Município de Limeira.
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 V - Projeto de Lei nº 182/19, de autoria do nobre Vereador Nilton César dos San-
tos, que altera a Lei Municipal nº 6.201, de 13 de maio de 2019, que consolida a 
legislação aplicada às instituições Bancárias no município de Limeira.
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 VI - Projeto de Resolução nº 34/19, de autoria do nobre Vereador Antonio Franco 
de Morais, que institui a criação do Prêmio "JOVEM EVANGELIZADOR" no âm-
bito da Câmara Municipal de Limeira, com entrega de diploma em reconhecimento 
a jovens que mais se destacaram no decorrer do ano na área da evangelização.
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 VII - Projeto de Lei Complementar nº 29/19, de autoria do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, que dispõe sobre Zona de Intervenção Estratégica - ZIE - 2 - J: 
Morro Azul e dá outras providências.
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 VIII - Projeto de Decreto Legislativo nº 43/19, de autoria do nobre Vereador Sid-
ney Pascotto, que concede Título de Cidadão Limeirense ao Sr. Nivaldo Poletti 
Júnior pelos relevantes serviços prestados à sociedade Limeirense.
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 IX - Projeto de Lei nº 223/19, de autoria do nobre Vereador Helder Lucio de 
Oliveira, que institui e inclui no Calendário Ofi cial de Eventos do Município de 
Limeira a festividade à Padroeira do Paraná, "Nossa Senhora do Rocio", e dá outras 
providencias.
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 X - Projeto de Resolução nº 40/19, de autoria da Mesa Diretora, que modifi ca a 
redação do inciso XII, do artigo 222, da Resolução nº 44, de 10 de julho de 1992, 
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira.
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos vinte e dois dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezenove.

 SIDNEY PASCOTTO
 Presidente   
   

    EDITAL Nº 86/19 
 SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO 
 DIPLOMA JUSCELINO DIAS (CELINO DIAS) 
 26 DE NOVEMBRO DE 2019  —  19 HORAS 

 A  PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA , consoante 
estabelece o artigo 183 da Resolução 44/92 - Regimento Interno desta Câmara 
Municipal, convoca o (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Vereador (a) para a Sessão 
Solene de entrega do  DIPLOMA JUSCELINO DIAS (CELINO DIAS)  que se 
realizará dia 26 de novembro do corrente ano, às 19h, no Plenário Vereador Vitório 
Bortolan.

 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA,  aos vinte e dois dias do mês de novem-
bro do ano de dois mil e dezenove.

 SIDNEY PASCOTTO 
  Presidente  
   

  
 EDITAL Nº 87/19 

 SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DA HOMENAGEM "ORDEM MILITAR 
DE LIMEIRA -   CAPITÃO ARLINDO DE ALMEIDA ROSA" 
 29 DE NOVEMBRO DE 2019  —  19 HORAS 

 A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA,  consoante esta-
belece o artigo 183 da Resolução 44/92 - Regimento Interno desta Câmara Munici-
pal, convoca o (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Vereador (a) para a Sessão Solene 
de entrega da homenagem  "ORDEM MILITAR DE LIMEIRA - CAPITÃO 
ARLINDO DE ALMEIDA ROSA"  que se realizará dia 29 de novembro do cor-
rente ano, às 19h, no Tiro de Guerra 02-020, situado à Rua Major Antônio Machado 
Campos, 29 - Jardim Piratininga.

 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA,  aos vinte e dois dias do mês de novem-
bro do ano de dois mil e dezenove.

 SIDNEY PASCOTTO 
 Presidente 

   

  
  PORTARIA N° 63/19 

  
 SIDNEY PASCOTTO , Presidente da Câmara Municipal de Limeira, Estado de 
São Paulo, 

 USANDO  das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
  
 CONSIDERANDO  as disposições do processo administrativo nº 5.944/2019, 
  
 RESOLVE: 

 Art. 1°  É exonerado o servidor público municipal Senhor  ROGÉRIO APARECI-
DO BATISTA DA SILVA , nomeado pela Portaria de n° 41/19, do cargo em co-
missão de   Assessor Legislativo  , símbolo C.C 8, equivalente a R$ 4.405,96 (quatro 
mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos) para o qual o mesmo foi 
designado, cargo este de livre nomeação e exoneração. 
  
 Art. 2º  As despesas com a execução da presente portaria correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

 Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 11/11/19, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 
n° 41/19.

 REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
  
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 
 aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.
  
 SIDNEY PASCOTTO 
 Presidente
  
 PUBLICADA NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE LIMEIRA,  aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e dezenove.

 DENIS MATIAS DOS SANTOS 
 Secretário Legislativo 
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O CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO 
É OBRIGATÓRIO NESTE MUNICÍPIOATENÇÃO

COM O TÍTULO CANCELADO, O ELEITOR NÃO PODERÁ:
OBTER EMPRÉSTIMOS EM BANCOS PÚBLICOS

RENOVAR MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO

INSCREVER-SE EM CONCURSOS PÚBLICOS 

OBTER PASSAPORTE

AGENDE AGORA MESMO

WWW.TRE-SP.JUS.BR
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Confira a unidade de saúde mais próxima, acesse: limeira.sp.gov.br/saude

Unindo forças por uma cidade melhor

TODAS AS CRIANÇAS DE  02, 04 E 06 
MESES, 1 ANO E 3 MESES E
4 ANOS QUE NÃO FORAM 

VACINADOS OU ESTÃO EM ATRASO

PAIS OU RESPONSÁVEIS APRESENTEM O CARTÃO DE VACINAÇÃO

LOCAIS:
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

UBS PQ. HIPÓLITO I

UBS JD. AEROPORTO

UBS N. SRA. DAS DORES II
30/11
DIA D

CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DE CARTÃO

DE 18 A 30 DE NOVEMBRO

AÇÃO CONTRA A
POLIOMIELITE

Beneficiários
Bolsa Família

ATENÇÃO

Este acompanhamento 
deve ser realizado
todo semestre, isto é, 
duas vezes por ano.

Compareça na unidade 
de Saúde mais próxima 
da sua casa com todos 
os dependentes da Família.

Você sabia que para 
manter o benefício é 

 fazer o 

?

necessário
acompanhamento 

de Saúde

Documento necessários:
• Cartão Bolsa Família
• 
   menores de sete anos

Carteira de vacinação das crianças 

Período do Acompanhamento
  

O não comparecimento dentro do prazo acima pode causar
impedimento no recebimento do benefício do Bolsa Família.

Informações: 
3404.9678 | 3404.9686

até 20/11/2019
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