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O Diário Oficial do Município de Taquaritinga, veiculado
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação
das entidades da Administração Direta e Indireta deste
Município, sendo referidas entidades inteiramente
responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Taquaritinga
poderão ser consultadas através da internet, por meio do
seguinte endereço eletrônico: www.taquaritinga.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros,
acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e
independente de qualquer cadastro.
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Site: www.saaet.com.br
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de
Taquaritinga
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PODER EXECUTIVO DE TAQUARITINGA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAET

Atos Administrativos

Licitações e Contratos

Editais de notificação

Extrato

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, em
atendimento aos dispositivos da Lei Federal nº 9.452, de
20 de março de 1997, NOTIFICA, pelo presente EDITAL,
a população taquaritinguense, os partidos políticos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais,
que a Prefeitura Municipal de Taquaritinga recebeu
recursos financeiros do Governo Federal, a saber:

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01/2019 DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 14/2017 – PREGÃO Nº
06/2017.
OBJETO
–
PRORROGAÇÃO
DE
PRAZO
CONTRATUAL
E
ATUALIZAÇÃO
DO
VALOR
CONTRATUAL
PREVISTO
NO
CONTRATO.
CONTRATANTE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE TAQUARITINGA – SAAET. CONTRATADA
– TROY INFORMÁTICA LTDA - ME. PRAZO – 12
MESES. VALOR CONTRATUAL: R$ 147.911,16.
FORMA DE PAGAMENTO – Doze prestações mensais
de R$ 12.325,93. DATA – 31 de maio de 2.019.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 57, II, da Lei nº
8.666/93.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- Fnde
Dt. Ordem Crédito

Valor R$

Programa
Pdde - Dinheiro Direto na Escola - 1ª Parcela de 2019:

30/05/2019

Total

520,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga (Etam)

40,00

Prefeitura Municipal de Taquaritinga (Cemi)

1.720,00

Apm da Emei Carlos Siqueira Neto

1.500,00

Apm do Berçario Dª Anunciata Colombo

3.460,00

Apm da Em Profª Jerssey P. F. Ramalho

930,00

Apm da Emei Dª Rosa Mucci Ordine

2.760,00

Apm da Em Profª Lydia Miziara

PODER LEGISLATIVO DE TAQUARITINGA
Licitações e Contratos
Extrato

10.930,00

Dt. Ordem Crédito

Valor R$

Programa

30/05/2019

4.764,39

Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate

Dt. Ordem Crédito

Valor R$

Programa

06/06/2019

109.312,40

Nacional de Alimentação Escolar - Pnae

Ministério das Cidades
Dt. Ordem Crédito

05/06/2019

Valor R$

59.060,00

Objeto
Convênio 820067/2015 - PLANEJAMENTO URBANO.
Recapeamento Asfáltico na Avenida Vicente José
Parise e na Rua Rui Barbosa - Parcela nº 3 (20% Vl.
Convênio-Repasse Acumulado 100%)

Taquaritinga, 10 de junho de 2019.
Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal de Taquaritinga

PROCESSO Nº 10/2019
TERMO DE PRORROGAÇÃO N.º 05/2019
SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO Nº. 03/2017 CELEBRADO ENTRE A
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA E A EMPRESA
DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
Objeto:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA
ELEVADORES.
Valor mensal estimado: R$ 567,00 (quinhentos e
sessenta e sete reais).
Validade: 12 meses
Data da assinatura: 24/05/2019
José Roberto Girotto
- Presidente-
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Atos Legislativos
Resumo da Sessão
Resumo da 14.ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Taquaritinga, realizada na segunda-feira,
10 de junho de 2019, no Plenário Dr. Edner Antonio
Sendão Accorsi.
ORDEM DO DIA – PROJETOS
1) Projeto de Lei Complementar, enviado pelo
Executivo, que concede reajuste de 4% nos vencimentos
dos servidores públicos da Administração Pública direta e
indireta de Taquaritinga, e dá outras providências. Pedido
de vista do vereador Tonhão da Borracharia (aprovado
por unanimidade).
2) Projeto de Lei, de autoria do vereador Wadinho
Peretti, que obriga os hotéis, restaurantes, lanchonetes,
bares e similares, food trucks, barracas e comerciantes
de bebidas em vias públicas ou espaços públicos em
geral (fixos e ambulantes), a usarem e fornecerem ao
consumidor somente canudos de papel biodegradável,
individualmente e hermeticamente embalados com
material semelhante e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade, com emenda da Comissão de
Constituição e Justiça, que amplia de 60 para 180 dias a
entrada em vigor da determinação.
3) Projeto de Lei, de autoria dos vereadores Wadinho
Peretti, Genésio Valensio e Beto Girotto, que insere
dispositivos no Capítulo XVII das Disposições Relativas
aos Animais, constante da Lei Municipal n.º 3.218, de 27
de dezembro de 2001, que institui o Código de Normas e
Posturas do Município de Taquaritinga. Cria o artigo 318A no Capítulo XVII da Lei Municipal n.º 3.218, de 27 de
dezembro de 2001, com a seguinte disposição: Art. 318A É proibido o abandono de animais de grande porte na
área rural seja na propriedade do seu responsável, em
propriedade de terceiro, em área de preservação e em
estrada municipal.
Parágrafo único. Constatado o abandono do animal
na propriedade do seu responsável, em propriedade de
terceiro, em área de preservação e em estrada municipal,
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o setor responsável notificará o responsável nos termos
do artigo 325 desta Lei.
E cria o § 1.º e transforma o parágrafo único em §
2.º, no artigo 325 da Lei Municipal n.º 3.218, de 27 de
dezembro de 2001:
§ 1.º Especificamente na infração do disposto no
artigo 318-A, será notificado o responsável pelo animal.
Ao não cumprimento será imposta em dobro, a multa
especificada na tabela constante do Anexo I, Título III Da Polícia de Costumes, Segurança e Ordem Pública Das Disposições Relativas aos Animais, da presente Lei,
acrescida progressivamente de 100% (cem por cento)
nos casos de reincidência.
§ 2.º O animal apreendido ou recolhido a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário dentro do
prazo de sessenta dias, contados da data da notificação,
será avaliado e colocado para adoção ou levado a leilão.
Aprovado por unanimidade.
4) Projeto de Lei, enviado pelo Poder Executivo,
que altera e acresce dispositivos na Lei Municipal nº
2.379, de 12 de fevereiro de 1992 (Política Municipal de
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente).
O objetivo é estabelecer condições mínimas necessárias
para participação no processo de escolha dos novos
conselheiros tutelares, que acontecerá ainda este ano,
e visa dar condições para que aqueles que assumirem
estes cargos no novo período tenham mais suporte em
suas atividades. Aprovado por unanimidade, com emenda
dos vereadores Dr. Eduardo Moutinho e Valcir Zacarias
(Emenda: O inciso V e alíneas constantes do artigo 13
do Projeto de Lei n.º 5528/2019, passam a ter a seguinte
redação: Art 13. ... V - Experiência na promoção, proteção
e defesa dos direitos da Criança e do Adolescente pelo
período mínimo de 06 (seis) meses, que poderá ser
comprovada por um dos seguintes documentos: (AC) a)
declaração fornecida por entidade cadastrada no CMDCA,
ou qualquer outra entidade ou associação constituída
formal ou informalmente com atuação na área exigida
neste inciso. b) declaração emitida por órgão público
informando da experiência na área com criança e/ou
adolescente; (AC) c) registro em carteira profissional de
trabalho comprovando experiência área com criança e/ou
adolescente; (AC) Art. 2.º Ficam inseridos os parágrafos

Município de Taquaritinga – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO
OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA
Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013
										
www.taquaritinga.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga
Quarta-feira, 12 de junho de 2019			

Ano IV | Edição nº 797			

1.º e 2.º ao artigo 13 do Projeto de Lei n.º 5528/2019,
com a seguinte disposição: Art. 13 .... § 1º. – Preenchidos
todos os requisitos constantes deste artigo o candidato
estará habilitado para frequentar curso de capacitação e
conhecimento da legislação menorista vigente e de língua
portuguesa, a ser ministrado pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Taquaritinga, com
o apoio da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude
da comarca. § 2º. – Tendo frequentado no mínimo 80%
(oitenta por cento) das horas/aulas ministradas no
curso referido no parágrafo anterior, o candidato estará
habilitado para se submeter uma avaliação com questões
de múltiplas escolhas sobre a matéria ministrada no curso,
devendo atingir no mínimo 50% (cinquenta por cento) de
acertos para se habilitar a fase seguinte certame.). O
projeto agora aprovado havia recebido pedido de vista do
vereador Rodrigo de Pietro na sessão de 3 de junho.
INDICAÇÕES
PROF. CAIO PORTO
Para que o prefeito, por meio do setor competente,
realize o serviço de sinalização de trânsito terrestre na
Avenida Emílio Girotto, em frente ao comércio do Jardel,
na Rua 6 (Paraíso 1), em frente ao bar do cachimbo e na
Rua entre o Jardim Maria Luíza 1 e Maria Luíza 2.
TENENTE LOURENÇANO
Para que o prefeito, por meio do setor competente,
determine execução de limpeza da viela localizada
atrás da Rua Antonio da Costa Mendonça, no Conjunto
Residencial Ipiranga.
WADINHO PERETTI
Para que o prefeito, por meio do setor competente,
realize o recapeamento asfáltico da Rua Dr. Luiz Vieira
de Carvalho, no Jardim Buscardi, pois a referida via
encontra-se em condições precárias.
ANGELIM BARBEIRO
Para que o prefeito, por meio do setor competente,
solucione o problema do escoamento pluvial na Rua
Benta de Andrade Rodrigues em seu prolongamento
até a Rua Evanir Terezinha Marques Storino, no bairro
Tennis Park. Devido à falta de escoamento na Rua Benta
de Andrade Rodrigues, a água fica empossada em toda
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sua extensão até à esquina com a Rua Evanir Terezinha
Marques Storino.
VALCIR ZACARIAS
Para que o prefeito, por meio do setor competente,
realize a manutenção da iluminação da Praça Aimone
Salerno, da Igreja Matriz de São Sebastião, com a troca
de lâmpadas queimadas.
TONHÃO DA BORRACHARIA
1) Para que o prefeito, por meio do setor competente,
realize operação tapa-buracos na Rua Barão do Triunfo, no
Jardim Buscardi, e Rua 10, da Vila Esperança, reiterando
a Indicação 066/2019, deste vereador. Solicita, também,
a construção de sarjetões na Rua Barão do Triunfo e o
reparo de sarjetões nas ruas do Jardim Buscardi.
2) Para que o prefeito, por meio do setor competente,
realize o serviço de sinalização de direção de mão
nas ruas do Jardim Martinelli, principalmente na Rua
Manoel Celestino dos Santos. Este vereador vem sendo
procurado pelos moradores do Jardim Martinelli que
estão preocupados com o iminente perigo de acidente de
trânsito no referido bairro.
GILBERTO JUNQUEIRA
Para que o prefeito, por meio do setor competente,
tenha bom senso na notificação e aplicação de multas aos
moradores do Jardim Ignez e Jardim Europa que estão
construindo suas casas, pois estão sendo notificados
e multados por causa da areia ou pedra depositada na
calçada. Esses moradores não têm alternativa para
deixarem depositadas suas areias ou pedras, por falta
de espaço no terreno ou por falta de dinheiro para alugar
uma caçamba apenas para essa finalidade.
REQUERIMENTOS APROVADOS
JUNINHO PREVIDELLI
Para que o prefeito informe a esta Casa de Leis, em
tempo hábil, se existe o controle sobre todos os motoristas
terceirizados para o transporte de alunos em nosso
município, e se todos são devidamente habilitados para
tal finalidade. Chegou ao conhecimento deste vereador
que há pessoas não habilitadas para o transporte de
alunos fazendo o transporte no lugar dos motoristas que
ganharam a licitação da sua respectiva linha de transporte
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escolar.
TENENTE LOURENÇANO
Moção de Aplauso aos membros da SIG (Setor de
Investigações Gerais) da Polícia Civil de Taquaritinga, que
na última terça feira, dia 4 de junho, recuperaram uma
máquina retroescavadeira roubada do Saaet (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga), no dia 19
de fevereiro deste ano. Subscrita por todos os vereadores.
VALCIR ZACARIAS
Para que o prefeito encaminhe a esta Casa de
Leis, em tempo hábil, as seguintes informações: 1) O
município possui algum estoque de soro específico contra
a picada de escorpião e demais animais peçonhentos,
e em qual unidade de saúde fica armazenado? 2) Qual
recomendação deve ser dada ao munícipe em caso de
acidentes com animais peçonhentos? 3) A vigilância
Sanitária fiscaliza as unidades públicas e privadas quanto
à existência de estoque de soro para combater a picada
de escorpião e demais animais peçonhentos?
PROF. CAIO PORTO
Para que o prefeito para que informe a esta Casa de
Leis, em tempo hábil, quando a Comutran (Comissão
Municipal de Trânsito) fará a pintura da sinalização
terrestre dos bairros: Paraíso 1 e 2, Santo Antônio, Jardim
Micali, Maria Luíza 1, Sesquicentenário, Jardim Martinelli
e Vinícius de Moraes.
GILBERTO JUNQUEIRA
Ofício ao comandante da Polícia Militar em Taquaritinga,
Capitão Emerson Coelho, com o propósito de solicitar-lhe
que o policiamento da nossa cidade tenha bom senso na
aplicação de multas, averiguando cada caso em concreto
e a necessidade de rigor na punição. Este vereador vem
recebendo reclamações dos munícipes pelo excesso de
rigor aplicado em situações específicas e evitáveis, como
em caso de multa do motorista enquanto espera liberar a
vaga para estacionamento com a seta de direção ligada na
Rua Prudente de Morais, e outro caso em que o motorista
foi multado enquanto descarregava seus materiais de
trabalho, mesmo com os sinais de alerta ligados. Cabe
salientar que os dois casos aconteceram na Rua Prudente
de Morais e todas as vagas de estacionamento nesta rua
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e adjacências estavam ocupadas. Aprovado com votos
contrários dos vereadores Tenente Lourençano e Marcos
Bonilla.
ANGELIM BARBEIRO
Moção de Aplauso à auxiliar administrativa da
Santa Casa de Taquaritinga Ana Paula Coró, pelos
relevantes serviços prestados. Ana Paula é formada em
Administração de empresas, com ênfase em marketing,
e é chefe de escritório, no setor de plano de saúde,
na Santa Casa de Taquaritinga, e está prestando seus
serviços na Santa Casa desde 1999. Subscrita por todos
os vereadores.
RODRIGO DE PIETRO
Ao Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga:
considerando a participação OSC Associação de Apoio à
Criança e ao Adolescente Taquaritinguenses (APOIO) em
cinco reiterados certames de chamamento público e nestes
cinco certames a OSC ter sido inabilitada por apresentar
pendências financeiras em prestações de contas junto
à Fundação CASA-SP e, portanto, restar impedida
de celebrar qualquer outro Termo de Colaboração;
Considerando o relato de pendências financeiras nas
prestações de contas dos anos de 2016 e 2017, exarado
pela Direção Técnica e Administrativa da Fundação
CASA, pela realização de serviços de manutenção pagos
indevidamente com recursos financeiros não previstos
no Termo de Colaboração por parte da OSC APOIO;
Considerando A OSC Associação de Apoio à Criança e
ao Adolescente Taquaritinguenses – APOIO ser uma
Organização 100% Taquaritinguense e ter sido a gestora/
parceira da Fundação CASA-SP, unidade Taquaritinga por
anos desde a fundação no município; Considerando que a
inabilitação da OSC APOIO e o convênio de parceria com
outra OSC irá trazer sérios prejuízos para o município de
Taquaritinga como: desemprego de mais de 40 pessoas,
redução do giro comercial, diminuição na geração de
divisas no recolhimento de impostos, etc; Considerando
a justificativa de Dispensa de Chamamento Publico Processo SDE n° 2620/2019 - Dispensa de Chamamento
Público n° 01/2019 – Fundação CASA-SP; Venho requerer
ao Presidente da Câmara Municipal o encaminhamento
de Pedido de Informações à Fundação CASA-SP, para
que envie a essa Casa de Leis as seguintes informações
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e documentos: 1. Cópia de todos os contratos/convênios/
ajustes formalizados com a OSC Associação de Apoio à
Criança e ao Adolescente Taquaritinguenses - APOIO;
2. Relatório da auditoria constando os motivos e os
valores das pendências financeiras nas prestações de
contas dos anos de 2016 e 2017, descritas nas diversas
inabilitações de chamamento públicos realizadas pela
Fundação CASA; 3. Quais as empresas/profissionais que
prestaram os serviços de manutenção que foram pagos
indevidamente com recursos financeiros não previstos no
Termo de Colaboração; 4. Cópia dos relatórios de auditoria
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde
constem imprecisões, impropriedades, apontamentos
e recomendações referentes aos convênios/contratos/
ajustes/pagamentos realizados à OSC Associação de
Apoio à Criança e ao Adolescente Taquaritinguenses
- APOIO; 5. Planilha contendo todos os pagamentos
efetuados à OSC Associação de Apoio à Criança e ao
Adolescente Taquaritinguenses – APOIO, desde o início
da parceria com a Fundação CASA-SP; 6. Cópia do
recente contrato emergencial de 180 (cento e oitenta)
dias realizado com a OSC Só Por Hoje. Subscrita pelos
vereadores Tonhão da Borracharia e Prof. Caio Porto.
2) Para que o prefeito, por meio dos setores
competentes abaixo indicados, encaminhe a esta Casa
de Leis, em tempo hábil, as seguintes informações: 1)
Órgão: Secretaria Municipal da Fazenda - cópia das guias
de recolhimento/repasse bancário ou contracheque da
contribuição patronal fixa 22%, contribuição do servidor
fixa 11% e alíquota suplementar crescente 4% devidos
ao RPPS referentes aos meses de novembro e dezembro
de 2018, janeiro e fevereiro de 2019, sendo em 2019 com
alíquota suplementar crescente de 8%. 2) Órgão: Instituto
de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga IPREMT - cópia dos comprovantes de recebimento dos
repasses da contribuição patronal fixa 22%, contribuição
do servidor fixa 11% e alíquota suplementar crescente 4%
devidos pela Prefeitura referentes aos meses de novembro
e dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019, sendo
em 2019 com alíquota suplementar crescente de 8%.
BETO GIROTTO
Para que o prefeito encaminhe a esta Casa de Leis,
em tempo hábil, as seguintes informações: 1) Planilha
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detalhando: cargo, nome completo, data de admissão e
local de trabalho atual de todas as pessoas nomeadas para
Cargo em Comissão na Prefeitura Municipal, bem como
cópia das portarias de nomeação; 2) Planilha constando:
nome completo, FG – Função Gratificada, Valor da FG,
motivos da concessão da FG, vínculo do servidor, cópia
das portarias de concessão da FG. Subscrita pelos
vereadores Rodrigo De Pietro, Prof. Caio Porto, Gilberto
Junqueira, Wadinho Peretti e Valcir Zacarias.
TONHÃO DA BORRACHARIA
1) Moção de Aplauso ao padre da Paróquia Santa
Luzia, Paulo Fernando Miki. Nascido em Taiaçu-SP, padre
Paulo foi ordenado presbítero católico em 1994, tendo
assumido várias tarefas ao longo dos anos. Em novembro
de 2018 foi transferido para a cidade de Taquaritinga
para assumir a responsabilidade de Pároco da Paróquia
Santa Luiza, bem como a de administrador paroquial da
Paróquia de São Pedro Apóstolo do Distrito de Guariroba.
Com a posse de seus trabalhos em fevereiro de 2019,
Padre Paulo Fernando Miki tem se dedicado ao cuidado
pastoral de todas as comunidades a ele confiadas, que
inclui a assistência pastoral e religiosa dos distritos de Vila
Negri, Jurupema e da já citada Guariroba, bem como dos
bairros a eles anexos: Itagaçaba, Cachoeirinha e Barra
Mansa. Subscrita pelos vereadores Rodrigo De Pietro,
Prof. Caio Porto, Wadinho Peretti e Valcir Zacarias.
2) Ofício ao presidente da Câmara Municipal de
Taquaritinga para que melhore o sistema de som da
Câmara, com a troca dos microfones. Requer também
que haja o aperfeiçoamento da transmissão das sessões,
se possível com o ajuste do serviço de internet.
WADINHO PERETTI
Para que o prefeito, por meio da Comutran, encaminhe
a esta Casa de Leis, em tempo hábil, planilha com a
relação das multas recebidas advindas das infrações
previstas na Lei N.º 3.218 (Código de Normas e Posturas),
relativas ao abandono, maus tratos e atos de crueldade
contra animais. Ademais, este vereador vem pedir ao
responsável pela fiscalização e punição que envide
no cumprimento da Lei Nº 3218, especificadamente no
tocante ao abandono, maus-tratos e atos de crueldade
contra animais.
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