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FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ele promulga o seguinte:

LEI COMPLEMENTAR N° 338/2017

Dispõe sobre: “Altera, adequa e retifica dispositivos que 
específica da Lei Complementar nº 305/2013, de 30 de 
julho de 2013 e dá outras providências.”

Art. 1º – Fica acrescido o inciso  IV, parágrafo 6º, Art. 6º, 
com a seguinte redação:

“Art. 6º - (…)
IV - Vale Transporte”.

Art. 2º –   Ficam acrescidos os incisos VII e X, ao Art. 
9º,passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (…)
VIII - Diretoria de Imprensa e Comunicação.

Art. 3º –   Ficam transformados, alterados e acrescidos 
os seguintes incisos, do Art. 11º, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 11º - (…)

V - 1 (um) Chefe de Serviços Gerais e Manutenção
VII -  (REVOGADO).
X - 18 (dezoito) Auxiliares de Limpeza.
XI - 3 (três) Recepcionistas.
XIII- 4 (quatro) Motoristas.
XVI - 11 (onze) Auxiliares de Administração.
XVIII - 2 (dois) Técnico de Manutenção.
XIX - 1 (um) Jardineiro.
XX – Analista de TI

Parágrafo 1º - O cargo de Supervisor de Serviços Gerais 
e Manutenção, terá sua nomenclatura transformada para 
Chefe de Serviços Gerais e Manutenção. Fica alterada a 
seguinte especificação para o cargo a saber: Referência: 
C-5, as demais especificações permanecem inalteradas.

Parágrafo 2º - Ficam acrescidos mais 3 (três) cargos de 
Auxiliares de Limpeza, somando o valor total de 18 (de-
zoitos) Auxiliares de Limpeza, denominados pelo inciso 
X do referido Artigo.

Parágrafo 3º - Ficam excluídos os cargos de Supervisor 
de Segurança, denominado pelo inciso VII do referido 
artigo.

Parágrafo 4º - Fica extinto 1 (um) cargo de Recepcionis-
ta, denominados pelo inciso XI do referido Artigo, tota-
lizando 3 (três) Recepcionistas, denominados pelo inciso 
XI do referido Artigo.

Parágrafo 5º - Ficam extintos 1 (um) cargo de Motorista, 
totalizando 4 (quatro) cargos, denominados pelo inciso 
XIII do referido Artigo.

Parágrafo 6º - Ficam acrescidos mais 3 (três) cargos de 
Auxiliares de Administração, somando o valor total de 
11 (onze) Auxiliares de Administração, denominados 
pelo inciso XVI do referido Artigo.

Parágrafo 7º - Ficam extintos os 6 (seis) cargos de Portei-
ros, denominados pelo inciso XVIII do referido Artigo.

Parágrafo 8º -Ficam criados 2 (dois) Cargos de Técnico 
de Manutenção, com a seguinte especificação a saber: 
Referência: E-5, Nível Médio, cargo de acesso por con-
curso. Deverá ser acrescido ao anexo 1 da Lei Comple-
mentar 305/2013 o quadro descritivo em anexo a essa 

Lei.

Parágrafo 9º -Fica criado 1 (um) Cargo de Jardineiro, 
com a seguinte especificação a saber: Referência: E-4, 
Nível Médio, cargo de acesso por concurso. Deverá ser 
acrescido ao anexo 1 da Lei Complementar 305/2013 o 
quadro descritivo em anexo a essa Lei.

Parágrafo 10º -Fica criado 1 (um) Cargo de Analista de 
TI, com a seguinte especificação a saber: Referência: 
E-10, Nível Superior, cargo de acesso por concurso. 
Deverá ser acrescido ao anexo 1 da Lei Complementar 
305/2013 o quadro descritivo em anexo a essa Lei.

Art. 4º –   Fica acrescido o inciso V e parágrafo 1º, ao 
Art. 12º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12º - (…)
V - Chefe da Seção de Serviço de Administração de 
Pessoal.

§ 1º O Cargo de Confiança descrita no inciso V do caput 
deste artigo é exercida exclusivamente por servidor do 
quadro funcional efetivo que atenda às exigências téc-
nicas da função.

Parágrafo 1º - Fica criado o Cargo de Chefe da Seção de 
Serviço de Administração de Pessoal, com as seguintes 
especificações a saber: Referência: C-9, Nível Superior, 
cargo de acesso restrito. Deverá ser acrescida ao anexo 1 
da Lei Complementar 305/2013 o quadro descritivo em 
anexo a essa Lei, sobre o referido  cargo.

Art. 5º - Fica extinto 1 (um) cargo de Oficial Legislativo, 
totalizando 10 (dez) cargos, denominados pelo inciso IV 
do Artigo 13.

“Art. 13º - (…)
IV - 10 (dez) Oficiais Legislativos.

Art. 6º – A nomenclatura que deverá constar no parágra-
fo II, do Art.15º é a seguinte:

“Art. 15º - (…)
II - 2 (dois) Procuradores Jurídicos.

Art. 7º – O Art. 17º e seus parágrafos, deverão ser subs-
tituídos pela seguinte redação:

“Art. 17º - A Diretoria de Imprensa e Comunicação é 
composta por:
I - 1 (um) Diretor de Imprensa e Comunicação.
II -  1 (um) Supervisor de Comunicação.
III -  1 (um) Jornalista.
IV - 1 (um) Fotógrafo.

§ 1º O cargo previsto no inciso I do caput deste artigo é 
de livre provimento e exoneração do Presidente da Câ-
mara Municipal.

§ 2º A Função de Confiança descrita no inciso II do caput 
deste artigo é exercida exclusivamente por servidor do 
quadro funcional efetivo que atenda às exigências téc-
nicas da função.

Parágrafo 1º - Deverá ser acrescida ao anexo 1 da Lei 
Complementar 305/2013 o quadro descritivo em anexo a 
essa Lei, sobre o cargo de Diretor de Imprensa e Comu-
nicação e Fotógrafo; com as seguintes especificações a 
saber: Referência: C 10, Nível Superior, cargo de acesso 
de livre nomeação e Referência: E-6, Nível Médio, cargo 
de acesso por concurso, respectivamentes. Deverá ser 
acrescida ao anexo 1 da Lei Complementar 305/2013 o 
quadro descritivo em anexo a essa Lei.

Parágrafo 2º - Fica extinto o cargo de Chefe de Relações 

Públicas, e o cargo de Analista de Comunicação.

Art. 8º – Fica alterado o inciso IV, ao Art. 20º, com a 
seguinte redação:

“Art. 20º - (…)
IV - 4 (quatro) Assessores Técnicos Legislativos da Pre-
sidência.

Art. 9º – Fica alterado o inciso VII, ao Art. 21º, com a 
seguinte redação:

“Art. 21º - (…)
VII - 4 (quatro) Assessores Administrativos de Apoio à 
Mesa”.

Art. 10 – Fica alterado o Art. 23º, e seus parágrafos, que 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23º - (…)
O Gabinete de Liderança, assim como o Gabinete de 
Representação Partidária, compõem-se de assessores de 
gabinete e assessor chefe de gabinete, conforme descri-
ção nos parágrafos que seguem. 

§ 1º O Gabinete das Lideranças de Governo é utilizado, 
na forma de regulamento, pelos Partidos Políticos que 
compõem a base aliada do Chefe do Executivo.

§ 2º O Gabinete de Representações Partidárias é utili-
zado, na forma de regulamento, pelos Partidos Políticos 
de oposição.

§ 3º Os Gabinetes das Lideranças de Governo e de Re-
presentações Partidárias contarão com Assessores de 
Gabinete em quantidade sempre proporcional ao número 
de Vereadores integrantes dos Partidos Políticos, obser-
vado o limite mínimo de 01 (um) e máximo de 6 (seis) 
servidores, a ser definida em regulamento e contará com 
(01) um Chefe de Gabinete das Lideranças de Governo 
e (01) um Chefe de Gabinete das Representações Par-
tidárias.

Parágrafo 1º - Fica extinto o cargo de Assessor Assis-
tente de Gabinete. (Redação acrescida pela Lei Comple-
mentar nº 332/2015).

Art. 11 – Ficam alteradas as seguintes letras de referên-
cias contidas na Lei Complementar nº 305, de 30 de julho 
de 2013: cargo de Contínuo para E-4 permanecendo inal-
teradas as demais disposições legais; cargo de Copeiro 
para E-2 permanecendo inalteradas as demais disposi-
ções legais; cargo de Recepcionista para E- 4, perma-
necendo inalteradas as demais disposições legais; cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais para E-3, permanecendo 
inalteradas as demais disposições legais; cargo de Auxi-
liar de Limpeza para E-2, permanecendo inalteradas as 
demais disposições legais; cargo de Motorista para E-4, 
permanecendo inalteradas as demais disposições legais; 
cargo de Auxiliar de Administração para E-5, permane-
cendo inalteradas as demais disposições legais.

Art. 12 – O Plano de Classificação de funções e cargos 
referentes aos Cargos de Oficial de RH, Diretor de Re-
cursos Humanos, Assessor de Recursos Humanos e Di-
retor de Finanças, deverão ser substituídos pelo Anexo 
que faz parte desta Lei.

Art. 13 – Ficam alterados, nas proporções definidas por 
essa Lei, os Anexos da Lei Complementar nº 305/2013.

Art. 14 – As despesas para execução desta Lei Comple-
mentar correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.
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CARGO: CHEFE DE CONTABILIDADE,  FINANÇAS E DE ADMI-
NISTRAÇÃO DE PESSOAL

REFERÊNCIA: C-10

REQUISITOS: ENSINO SUPERIOR EM CONTABILIDADE OU 
ECONOMIA

PROVIMENTO: COMISSÃO DE ACESSO RESTRITO

DESCRIÇÃO:
Sumária: Coordenar, supervisionar, registrar e executar  todas as 
informações financeira, contábil e de administração de pessoal, 
nas atividades desenvolvidas pelos servidores responsáveis pelas 
respectivas áreas sob sua supervisão, executando o controle  eco-
nômico, financeiro e contábil da Câmara Municipal de Taboão da 
Serra, no que tange às finanças da Câmara, bem como o controle 
e registro das atividades de administração de pessoal, de acordo 
com a legislação trabalhista, previdenciária, normas e regulamentos 
internos, em especial aos dispositivos contidos no Estatuto dos 
Servidores do Município de Taboão da Serra,assegurando o fiel 
cumprimentodos procedimentos, normas estabelecidos e da legisla-
ção aplicada às áreas  supervisionadas.

Detalhada:
•Realizar estudos e análise específicos de sua área de atuação, 
buscando a uniformização e simplificação das atividades para 
aumentar a eficácia organizacional, dentro dos limites legais, 
regulamentos e políticas internas da Câmara Municipal de Taboão 
da Serra;
•Manter fluxo de informações com outras áreas relacionadas à sua, 
para assegurar o cumprimento das rotinas de trabalhos dentro dos 
dispositivos legais e normas internas e externas;
•Conhecer e manter-se atualizado quanto à legislação, pertinente 
as áreas de atuação;
•Elaborar as propostas de orçamento da Câmara Municipal de 
Taboão da Serra, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e Lei de Orçamento Anual;
•Controlar e acompanhar os gastos realizados pela Câmara Munici-
pal de Taboão da Serra;
•Emitir boletins, relatórios e pareceres sobre o assunto de sua 
especialidade, para o acompanhamento de seus Superiores;
•Acompanhar e fiscalizar e conferir as informações nos sistemas 
próprios, de controle e fiscalização (CECAM, TCESP, AUDESP, 
SICONFI, Portal de Transparência, etc.)
•Enviar informações e dados aos sistemas externos, dentro dos 
prazos, normas e procedimentos, estabelecidos por Lei ou regula-
mentação (SEFIP, DIRF, RAIS, AUDESP, SICONFI e outros) 
•Orientar as pessoas envolvidas, sob a sua supervisão, sobre 
normas e procedimentos internos e os aspectos legais aplicados 
e no fiel cumprimento de prazos e dos ditames legais aplicados no 
desenvolvimento das atividades das áreas sob sua supervisão;
•Participar do planejamento para aplicação de técnicas de trabalho 
visando à qualidade e eficiência dos serviços prestados pelos 
setores sob sua supervisão;
•Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES/CARGOS

GRUPO: ADMINISTRATIVO

CARGO:  JARDINEIRO

REFERÊNCIA: E-4

REQUISITOS: MÉDIO  COM  ESPECIALIZAÇÃO OU CURSO 
TÉCNICO CORRELATO

PROVIMENTO: EFETIVO

DESCRIÇÃO:
Sumária: Cultivar flores e outras plantas ornamentais, preparando a 
terra, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas e dispensan-
do tratos culturais e fito-sanitários à plantação. 

Detalhada: 

•Executar serviços gerais de pedreiro, serralheiro, hidráulica, 
eletricidade, pintura e consertos gerais.  

•Executar serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando 
sementes ou mudas de flores e árvores, de acordo com a época 
e local.

•Conservar áreas ajardinadas, podando e aparando em épocas 
determinadas, adubando adequadamente, removendo folhagens 
secas, e procedendo a limpeza das mesmas.  

•Manter a estética, colocando grades ou outros anteparos, confor-
me orientação. 

•Providenciar a pulverização para eliminar ou evitar pragas.

•Realizar a limpeza as áreas do estacionamento e  jardins da 
internos e externos da Câmara. 

•Operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas 
de jardinagem.  

PROVIMENTO: COMISSÃO

DESCRIÇÃO:

Sumária: Assessorar seu Superior nos assuntos relacionados aos 
Recursos Humanos e as respectivas atribuições relativas à área.

Detalhada:

•Organizar a realização de concursos públicos em conjunto com 
seu Diretor;

•Organizar os prontuários dos servidores;

•Prestar informações nos processos de sua alçada;

•Supervisionar os servidores em conjunto com o Diretor;

•Desempenhar as demais atividades que lhe forem delegadas pela 
Diretoria de Recursos Humanos e pela Presidência;

•Executar outras tarefas correlatas, conforme a necessidade ou a 
critério de seu superior.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES/CARGOS

GRUPO: ADMINISTRATIVO 

CARGO: DIRETOR DE FINANÇAS

REFERÊNCIA: C-10

REQUISITOS: Ensino Superior e formação complementar (pós-gra-
duaçãolato ou strictu sensu, mestrado, doutorado, MBA, especia-
lização, curso especifico ou similar) em administração (pública ou 
privada), direito administrativo, direito municipal, direito urbanístico, 
direito público, direito ambiental, redação legislativa, contabilidade 
pública, direito constitucional, gestão de pessoal, técnica legislativa 
ou correlato, cursado em instituição de notória especialização ou 
promovido pela Câmara Municipal.  

PROVIMENTO: COMISSÃO

DESCRIÇÃO:
Sumária: Planejar. organizar, coordenar, assessorar e orientar as 
Chefias de Contabilidade,  Finanças e Administração de Pessoal,  
nas atividades desenvolvidas pelos servidores responsáveis 
pelas respectivas áreas de atuações, executando o controle 
econômico, financeiro e contábil da Câmara Municipal de Taboão 
da Serra, no que tange às finanças da Câmara, objetivando uma 
maior flexibilidade na utilização de recursos e nas negociações 
com fornecedores externos e parceiros, bem como o controle, a 
fiscalização e o registro dos eventos que envolvem a vida funcional 
dos servidores efetivos e comissionados da Câmara, assegurando 
o cumprimento integral dos procedimentos, normas e da legislação 
vigente,em especial ao Estatuto dos Servidores do Município de 
Taboão da Serra.

Detalhada:
•Prestar assessoria ao Presidente, Diretor Geral e aos setores sob 
sua supervisão, nos assuntos relacionados à área de administração 
de pessoal, contábeis e financeiros em geral;
•Coordenar a emissão de certidões e declarações pertinentes a 
direitos e vantagens de pessoal, cumprindo as determinações do 
Diretor Geral e do Presidente;
•Desenvolver programas e procedimentos relativos ao planejamen-
to e processos financeiros, conforme necessidades da Câmara 
Municipal de Taboão da Serra e legislação pertinente;
•Contribuir na implantação e execução de planos e programas 
financeiros, apresentando relatórios técnicos, nos períodos interme-
diários e finais estabelecidos pelo planejamento geral;
•Dar assistência contábil, financeira, de administração de pessoal 
epatrimonial, orientando tecnicamente as áreas e pessoas envolvi-
das, sob sua supervisão, sobre normas e procedimentos internos 
e os aspectos legais aplicados e no fiel cumprimento de prazos e 
dos ditames legais aplicados no desenvolvimento das atividades 
dessas áreas;
•Analisar tendências e cenários onde a organização está inserida, 
visando a identificação avaliação de riscos, ameaças e oportunida-
des, do ponto de vista contábil/financeiro, bem como os impactos 
para a Instituição;
•Representar a Câmara Municipal de Taboão da Serra em nego-
ciações e eventos, perante instituições, fornecedores, clientes 
externos e parceiros;
•Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza de 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados bem como do 
local de trabalho;
•Manter-se atualizado em relação às normas legais, prazos e proce-
dimentos estabelecidos por Entidades/Órgãos aos quais a Câmara 
está subordinada ou pelos quais é fiscalizada;
•Executar outras tarefas correlatas, conforme a necessidade ou a 
critério de seu superior.

•Preparar processos de contratação de servidores, juntando e 
conferindo a documentação necessária, colhendo assinaturas e 
encaminhando a Seção dos Serviços de Administração de Pessoal 
para o devido cadastro;

•Efetuar registro e o controle das atividades da área, seguindo 
normas e procedimentos estabelecidos;

•Prestar atendimento aos servidores repassando ao superior 
imediato e/ ou Setor Responsável, os problemas ou solicitações, 
bem como receber e entregar documentos;

•Providenciar o agendamento de exame periódico, admissional e 
demissional;

•Acompanhar e auxiliar o recadastramento de servidores ativos e 
aposentados;

•Tomar providências relacionadas a Acidentes de Trabalho (CAT), ;

•Atualizar Dados Pessoais e demais informações relativas aos 
servidores;

•Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de 
documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a 
pronta localização de dados, ou dando prosseguimento ao Setor 
Responsável;

•Suporte na seleção e recrutamento de pessoal;

•Gerenciar e controlar o recebimento e entrega de cestas básicas 
aos servidores;

•Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES/CARGOS

GRUPO: ADMINISTRATIVO

CARGO: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

REFERÊNCIA: C-10

REQUISITOS: Ensino Superior e formação complementar (pós-gra-
duaçãolato ou strictu sensu, mestrado, doutorado, MBA, especia-
lização, curso especifico ou similar) em administração (pública ou 
privada), direito administrativo, direito municipal, direito urbanístico, 
direito público, direito ambiental, redação legislativa, contabilidade 
pública, direito constitucional, gestão de pessoal, técnica legislativa 
ou correlato, cursado em instituição de notória especialização ou 
promovido pela Câmara Municipal.  

PROVIMENTO: COMISSÃO

DESCRIÇÃO:
Sumária: Atuar em todas as situações administrativas que requerem 
informações pertinentes à rotina funcional na Instituição, infor-
mando e instruindo os processos, de acordo com as solicitações 
e a legislação vigente, em especial o Estatuto dos Servidores do 
Município de Taboão da Serra. Dirigir, coordenar, supervisionar, 
controlar e orientaros trabalhos desenvolvidos pelos  Recursos 
Humanos. 

Detalhada:
•Dirigir, coordenar e controlar as atividades relacionadas com o 
desenvolvimento de recursos humanos;
•Identificar as necessidades de desenvolvimento de recursos 
humanos;
•Deliberar sobre a contratação de formação específica para aperfei-
çoamento e valorização profissional dos servidores;
•Definir programa de acompanhamento aos servidores que apre-
sentem dificuldades de adaptação no seu ambiente de trabalho, 
propondo e acompanhando o processo e a readaptação;
•Propor a edição de instruções, normas e procedimentos voltados à 
melhoria dos processos e registros;
•Fazer cumprir os pareceres emitidos em razão de consultas, 
requerimentos e pedidos de servidores que envolvam direitos e 
vantagens de pessoal, dando-se o encaminhamento devido ao 
Setor Competente;
•Coordenar o cumprimento dos pareceres conclusivos, em proces-
sos e outros documentos, de matérias afetas a assuntos de sua 
esfera de competências;
•Executar outras tarefas correlatas, conforme a necessidade ou a 
critério de seu superior.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES/CARGOS

GRUPO: ADMINISTRATIVO

CARGO: ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS

REFERÊNCIA: C-8

REQUISITOS MÍNIMOS: Ensino Médio e formação complementar 
(curso especifico ou similar) em Administração Pública, direito 
administrativo, direito municipal, direito urbanístico, direito públi-
co, direito ambiental, redação legislativa, direito constitucional, 
contabilidade pública, técnica legislativa ou correlato, cursado em 
instituição de notória especialização ou promovido pela Câmara 
Municipal.

Art. 15 – Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de 
Abril de 2017.

Prefeitura de Taboão da Serra, 07 de abril de 2017. FER-
NANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

ANEXO I A LEI COMPLEMENTAR Nº 338/2017

CARGO: DIRETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

REFERÊNCIA: C-10

NÍVEL: SUPERIOR

PROVIMENTO: COMISSÃO

DESCRIÇÃO: 
Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades dos 
Setores supervisionados, o Diretor Téc. Comunicação  e Assessoria 
de Imprensa deve:
•Elaborar o planejamento, execução e avaliação de campanhas 
publicitárias Institucional da CMTS, discutindo temas, objetivos, 
orçamento, coordenando a redação de textos  para promover a 
qualidade, finalidade e conveniência do material a ser divulgado.
•Planejar, estabelecer e orientar a aplicação de técnicas de traba-
lho, visando à qualidade dos serviços prestados pelos funcionários 
na sua área de atuação.
•Redigir textos informativos sobre eventos, folders, catálogos, 
cartazes, relatórios, etc.
•Coordenação,  supervisão e acompanhamento das matérias 
publicadas no site da CMTS.
•Coordenar e planejar a produção jornalística
•Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
critério do Presidente e Diretor Geral da CMTS.

CARGO: FOTÓGRAFO

REFERÊNCIA: E-6

NÍVEL: MÉDIO OU ENSINO TÉCNICO

PROVIMENTO: CONCURSO

DESCRIÇÃO: 
* Planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de suporte 
operacional, diretamente relacionadas com os trabalhos parlamen-
tares realizados nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias;
* Tirar fotografias de todos os eventos realizados pela Camara 
Municipal de Taboão da Serra;
* Participar das audiencias das Comissões Permanentes e Ex-
traordinárias, bem como de todas as atividades realizadas pelos 
vereadores desta Casa de Leis.
* Assessorar os jornalistas desta Casa de Leis, a fim de contribuir 
com os trabalhos de comunicação da CMTS.
* Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
crotério do Presidente e Diretor Geral da CMTS.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES/CARGOS

GRUPO: ADMINISTRATIVO

CARGO: OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS

REFERÊNCIA: E-11

REQUISITOS: SUPERIOR

PROVIMENTO: EFETIVO 

DESCRIÇÃO:
Sumária: Desenvolver trabalhos nas áreas de recursos humanos, 
envolvendo a instrução dos processos de contratação dos servi-
dores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Taboão 
da Serra, procedendo a conferência dos documentos exigidos 
para  envio dos processos de contratação devidamente autuados 
ao  Setor de Administração de Pessoal para o cadastro e demais 
assentamentos;  controle e registro de atividades, de acordo com 
a legislação trabalhista, previdenciária, normas e regulamentos 
internos, em especial aos dispositivos contidos no Estatuto dos 
Servidores do Município de Taboão da Serra;  efetuar levantamen-
tos e tratamentos técnicos das informações e dados da sua área 
de atuação.

Detalhada:

•Preparar fichas, formulários, apostilas, demais materiais e docu-
mentos a serem utilizados na área de Recursos Humanos;

•Efetuar levantamento de informações, dados e legislação pertinen-
te, dando tratamento técnico, visando subsidiar relatórios, registros 
ou trabalhos específicos de sua área, ou dando o devido prossegui-
mento ao Setor Responsável;
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•Efetuar descontos legais (faltas, convênios, benefícios, emprésti-
mos consignados, contribuição sindical, contribuições sindicais e 
associativas; etc.)

•Elaborar cálculo e folha de verbas rescisórias;

•Administrar o quadro de funcionários da Câmara;

•Acompanhar e controlar os gastos com despesas de pessoal, em 
obediência aos dispositivos legais;

•Disponibilizar informações nos sistemas próprios, de controle e fis-
calização (CECAM, TCESP, AUDESP, Portal de Transparência, etc.)

• Enviar informações e dados aos sistemas externos, dentro dos 
prazos, normas e procedimentos, estabelecidos por Lei ou regula-
mentação (SEFIP, DIRF, RAIS, AUDESP e outros) 

•Imprimir, separar e entregar os holerites;

•Realizar o cadastro de dependentes;

•Imprimir, separar e entregar os Boletins de Frequência;

•Outras tarefas inerentes ou complementares, visando a atualiza-
ção,  aperfeiçoamento e/ou melhoria dos trabalhos vinculados aos 
sistemas de registros e cadastros dos servidores da Câmara.

•Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior.

Relação de Cargos Extintos e Renomeados

QUADRO DO CARGO DE NOMENCLATURA 
ALTERADA

NOMENCLATURA ANTERIOR NOVA NOMENCLATURA

CHEFE CONTABILIDADE E 
FINANÇAS

CHEFE CONTABILIDADE,  
FINANÇAS E ADMINISTRA-
ÇÃO DE PESSOAL

PROCURADOR DA CÂMARA PROCURADOR JURÍDICO

ASSESSORIA DE IMPRENSA 
E COMUNICAÇÃO

DIRETOR DE IMPRENSA E 
COMUNICAÇÃO

QUADRO DOS CARGOS EXTINTOS

CHEFE DE RELAÇÕES PÚBLICAS

ASSESSOR ASSISTENTE DE GABINETE

MOTORISTA

PORTEIRO

SUPERVISOR DE SEGURANÇA

RECEPCIONISTA

OFICIAL LEGISLATIVO

SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO

Reclassificação de Referências

QUADRO DOS CARGOSCOM REFERÊNCIA 
DE VENCIMENTOS ALTERADOS

VENCIMENTO ATUAL               VENCIMENTO ALTERADO

CARGO REF. ATUAL REF. ALTERADA

AUXILIAR DE 
LIMPEZA

E-1 E-2

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS

E-2 E-3

MOTORISTA E-3 E-4

RECEPCIONISTA E-3 E-4

AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO

E-3 E-5

COPEIRO E-1 E-2

CONTINUO E-3 E-4

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES/CARGOS

GRUPO: ADMINISTRATIVO

CARGO:  TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

REFERÊNCIA: E-5

REQUISITOS: MÉDIO  COM  ESPECIALIZAÇÃO OU CURSO 
TÉCNICO CORRELATO

PROVIMENTO: EFETIVO

DESCRIÇÃO:
Sumária: Executar tarefas específicas, típicas de sua área de atua-
ção, relacionadas à reparação, conservação, confecção, montagem 
e manutenção de partes imóveis, móveis e instalações (prediais, 
peças e equipamentos), que exijam qualificação e experiência para 
o estabelecimento de rotinas.

Detalhada: 
•Executar serviços gerais de pedreiro, serralheiro, hidráulica, 
eletricidade, pintura e consertos gerais.  
•Preparar estimativas detalhadas sobre quantidade e custos de 
materiais e mão-de-obra, efetuando cálculos.  
•Executar manutenção corretiva e preventiva em máquinas e 
equipamentos,  detectando os defeitos, visualmente ou através de 
instrumentos específicos,  substituindo e/ou reparando as peças e 
componentes necessários.  
•Efetuar testes em máquinas e equipamentos reparados, para 
comprovação das plenas condições de funcionamento.  
•Proceder a elaboração ou atualização de normas, rotinas e 
recomendações técnicas referentes a instalações e equipamentos, 
consultando catálogos de fabricantes dentre outros meios.  
•Ficar a maior parte do período nos locais de obras orientando e 
identificando problemas.  
•Remover materiais e resíduos provenientes da execução dos 
trabalhos. 
• Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamen-
tos próprios quando da execução dos serviços.  
•Realizar trabalhos técnicos de manutenção preventiva/corretiva 
e reformas relativas a obras de engenharia civil em edificações e 
áreas externas.  
•Identificar e resolver problemas que surjam, aplicando seus 
conhecimentos teóricos e práticos.  
•Providenciar o abastecimento das obras com os materiais neces-
sários. 
•Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações 
tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/
departamento.  Zelar pela guarda, conservação, manutenção e 
limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, 
bem como do local de trabalho.  
•Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES/CARGOS

GRUPO: ADMINISTRATIVO

CARGO:  CHEFE DE SEÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE PESSOAL

REFERÊNCIA: C-9

REQUISITOS: SUPERIOR

PROVIMENTO: EFETIVO 

DESCRIÇÃO:
Sumária:Coordenar, supervisionar, registrar  e executar  todas as 
informações inerentes à administração de pessoal,  abrangendo a 
contratação, o acompanhamento da  vida funcional dos servidores 
efetivos e comissionados da Câmara, responsabilizando pelas roti-
nas de acordo com a legislação trabalhista, previdenciária, normas 
e regulamentos internos, em especial aos dispositivos contidos no 
Estatuto dos Servidores do Município de Taboão da Serra.

Detalhada:

•Realizar a admissão e registro de funcionários;

•Executar os atos de nomeação, exoneração e movimentação de 
servidores;

•Manter atualizado no sistema informatizado  de Pessoal todos os 
registros inerentes a vida funcional do servidor efetivo e comis-
sionados, bem como toda  alteração funcional do servidor ativo e 
inativo, rescisão de contrato, aposentadoria, afastamentos, férias, 
licenças, faltas, e outras inclusões pertinentes apresentadas pelo 
responsável de Recursos Humanos;

•Elaborar folha de pagamentos;

•Controlar as freqüências do cartão de ponto;

•Controlar a concessão de direitos e vantagens a servidores;

•Elaborar cálculo de férias;

•Elaborar cálculo e folha de pagamento do 13º Salário;

•Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos 
de proteção apropriados, quando da execução dos serviços.  

•Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do 
local de trabalho.  

•Executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais prove-
nientes do seu local de trabalho.  

•Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior.

 

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES/CARGOS

GRUPO: ADMINISTRATIVO

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

REFERÊNCIA: E-10

REQUISITOS: SUPERIOR (GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DE 
SISTEMAS OU CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO)

PROVIMENTO: EFETIVO

DESCRIÇÃO:
Sumária: Projetar, planejar, instalar, configurar e administrar 
redes de computadores, desenvolver, implantar  e prestar suporte 
a sistemas de informação e soluções tecnológicas , definindo 
requisitos especificando sua arquitetura, instalar e customizar 
softwares, administrar  sistemas e configurar procedimentos de 
segurança de redes..

Detalhada:
•Desenvolver, implantar, documentar e manter sistemas, seguindo 
a metodologia estabelecida, utilizando conhecimentos e recursos 
informatizados apropriados.
•Analisar impactos relacionados às mudanças nas configurações de 
sistemas e/ou redes, visando minimizar a ocorrência de problemas.
•Especificar e implantar normas de segurança nos sistemas 
informatizados instalados.
•Elaborar e aplicar treinamentos técnicos aos usuários, divulgando 
internamente as características e modo de utilização dos recursos 
de informática existentes.
•Administrar redes locais, controlando o desempenho dos recursos 
de hardware e software, procedendo à instalação e configuração de 
sistemas servidores.
•Participar de projetos de redes (física e lógica), atuando como fa-
cilitador junto a equipes de desenvolvimento de sistemas e suporte 
aos usuários, prestando orientações técnicas, visando assegurar a 
qualidade dos trabalhos.
•Controlar os processos de substituições, remanejamentos e baixas 
de equipamentos de informática, assegurando o cumprimento das 
normas internas
•Planejar, estabelecer e orientar a aplicação de técnicas de traba-
lho, visando a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários 
de sua área de atuação.
•Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior.
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ANEXO II A LEI COMPLEMENTAR 338/2017 (QUADRO DETALHADO DE CARGOS)

QDTE DE 
CARGOS 

DENOMINAÇÃO DO CARGO PROVIM. NÍVEL VENCIMEN-
TO

RECRUTAMENTO CARGA HORÁ-
RIA

13 CHEFE DE GABINETE COMISSÃO SUPERIOR C-11 AMPLO 40 H

26 ASSESSOR DE GABINETE COMISSÃO MÉDIO C-8 AMPLO 40 H

1 CHEFE DE GABINETE PRESIDÊNCIA COMISSÃO SUPERIOR C-11 AMPLO 40 H

4 ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO DA PRESIDÊNCIA COMISSÃO MÉDIO C-8 AMPLO 40 H

2 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA COMISSÃO MÉDIO C-7 AMPLO 40 H

1 ASSESSOR CHEFE DE APOIO A MESA COMISSÃO SUPERIOR C-11 AMPLO 40 H

5 ASSESSOR TÉC. DE APOIO A MESA COMISSÃO MÉDIO C-8 AMPLO 40 H

4 ASSESSOR  ADMIN. APOIO A MESA COMISSÃO MÉDIO C-7 AMPLO 40 H

1 DIRETOR GERAL COMISSÃO SUPERIOR C-11 AMPLO 40 H

1 DIRETOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMISSÃO SUPERIOR C-10 AMPLO 40 H

1 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSÃO MÉDIO C-8 AMPLO 40 H

1 DIRETOR DE FINANÇAS COMISSÃO SUPERIOR C-10 AMPLO 40 H

1 DIRETOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS COMISSÃO SUPERIOR C-10 AMPLO 40 H

1 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS COMISSÃO SUPERIOR C-10 AMPLO 40 H

1 DIRETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COMISSÃO SUPERIOR C-10 AMPLO 40 H

1 DIRETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO COMISSÃO SUPERIOR C-10 AMPLO 40 H

12 ASSESSOR DE GABINETE COMISSÃO MÉDIO C-8 AMPLO 40 H

4 ASSESSOR TÉC. LEGISLATIVO COMISSÃO MÉDIO C-8 AMPLO 40 H

1 ASSESSOR DE RH COMISSÃO MÉDIO C-8 AMPLO 40 H

1 ASSESSOR JURÍDICO COMISSÃO SUPERIOR C-9 AMPLO 40 H

1 OUVIDOR COMISSÃO SUPERIOR C-11 AMPLO 40 H

83 TOTAL LN      

       

EFETIVOS 

17 RECEPCIONISTA EFETIVO MÉDIO E-4 CONCURSO 40 H

8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVO FUNDAMENTAL E-3 CONCURSO 40 H

18 AUXILIAR DE LIMPEZA EFETIVO FUNDAMENTAL E-2 CONCURSO 40 H

3 TELEFONISTA EFETIVO MÉDIO E-4 CONCURSO 40 H

4 MOTORISTA EFETIVO FUNDAMENTAL E-4 CONCURSO 40 H

4 CONTÍNUO EFETIVO MÉDIO E-4 CONCURSO 40 H

1 TÉCNICO EM INFORMÁTICA EFETIVO MÉDIO E-5 CONCURSO 40 H

2 CONTADOR EFETIVO SUPERIOR E-11 CONCURSO 40 H

1 TESOUREIRO EFETIVO MÉDIO E-7 CONCURSO 40 H

10 OFICIAL LEGISLATIVO EFETIVO MÉDIO E-6 CONCURSO 40 H

1 OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS EFETIVO SUPERIOR E-11 CONCURSO 40 H

2 PROCURADOR JURÍDICO EFETIVO SUPERIOR E-11 CONCURSO 20 H

1 ANALISTA DE TI EFETIVO SUPERIOR E-10 CONCURSO 40 H

1 FOTOGRÁFO EFETIVO MÉDIO E-6 CONCURSO 40 H

1 JORNALISTA EFETIVO SUPERIOR E-11 CONCURSO 40H

2 ALMOXARIFE EFETIVO MÉDIO E-7 CONCURSO 40 H

11 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO MÉDIO E-5 CONCURSO 40 H

2 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EFETIVO MÉDIO E-5 CONCURSO 40 H

1 JARDINEIRO EFETIVO MÉDIO E-4 CONCURSO 40 H

1 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO SUPERIOR E-11 CONCURSO 40 H

4 COPEIRO EFETIVO FUNDAMENTAL E-2 CONCURSO 40 H

95 TOTAL EFETIVOS      

       

 FUNÇÃO DE CONF./CARGOS DE ACESSO REST.      

1 PROCURADOR GERAL COMISSÃO SUPERIOR C-10 RESTRITO 20H

1 CHEFE DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA COMISSÃO SUPERIOR C-9 RESTRITO 40 H 

1 SUPERVISOR  DE PATRIMONIO FUNÇÃO MEDIO F-1 RESTRITO 4OH

1 CHEFE  DE ALMOXARIFADO COMISSÃO SUPERIOR C-9 RESTRITO 40 H 

1 CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO COMISSÃO MÉDIO C-5 RESTRITO 40 H 

1 CHEFE DA SEÇÃO  DE SERV.  DE ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL

COMISSÃO SUPERIOR C-9 RESTRITO 40 H 



Imprensa Oficial Cidade de Taboão da Serra 5
 

Edição nº 720 - ano IX - Cidade de Taboão da Serra, SP - Prefeito Fernando Fernandes Filho -  07 de Abril de 2017

1 CHEFE DE CONTAB. E FINANÇAS COMISSÃO SUPERIOR C-10 RESTRITO 40 H 

1 CHEFE DA SEÇÃO LEGISLATIVA COMISSÃO SUPERIOR C-9 RESTRITO 40 H 

1 CHEFE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COMISSÃO SUPERIOR C9 RESTRITO 40 H 

1 SUPERVISOR  DE COMUNICAÇÕES FUNÇÃO SUPERIOR F-2 RESTRITO 40 H 

10 TOTAL FUNÇÃO CONFIANÇA      

188

   

TABELA DE REFERÊNCIAS 

COMISSIONADOS EFETIVOS

C-1  R$                 1.300,00 E-1  R$                             1.000,00 

C-2  R$                 1.350,00 E-2  R$                             1.200,00 

C-3  R$                 1.950,00 E-3  R$                             1.452,00 

C-4  R$                 3.650,00 E-4  R$                             1.620,00 

C-5  R$                 4.650,00 E-5  R$                             2.052,00 

C-6  R$                 5.150,00 E-6  R$                             2.550,00 

C-7  R$                 5.650,00 E-7  R$                             3.780,00 

C-8  R$                 6.650,00 E-8  R$                             4.380,00 

C-9  R$                 7.650,00 E-9  R$                             4.740,00 

C-10  R$                 8.350,00 E-10  R$                             4.980,00 

C-11  R$                 9.150,00 E-11  R$                             7.000,00 
 
      

FUNÇÃO DE CONFIANÇA

REF. BASE CÁLCULO - REF.: C-11 VALOR

F-1 20%  R$                 1.830,00 

F-2 25%  R$                 2.287,50
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XII. Posto de Venda: local de responsabilidade do Agen-
te Comercializador de Venda, onde se comercializam 
cartões e créditos eletrônicos;

XIII. Sistema Central de Armazenamento e Processa-
mento de Dados e Sistemas Periféricos: conjunto dos 
programas aplicativos que gerenciam o Sistema de Bi-
lhetagem Eletrônica e auxiliam o planejamento do servi-
ço de transporte público coletivo de passageiros;

XIV. Centro de Suporte: estrutura a ser oferecida pela 
fornecedora de tecnologia para a manutenção do Siste-
ma;

XV. Projeto Executivo: conjunto de diretrizes, descri-
ções e detalhamentos técnicos, cronogramas e demais 
elementos necessários e suficientes à execução do proje-
to, analisados e aprovados pela Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana;

XVI. JARI: Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções.

XVII. UFM: Unidade Fiscal do Município de Taboão da 
Serra

XVIII. Parceiro Eletrônico: pessoa física ou jurídica 
que assine contrato com o Administrador do Sistema 
de Bilhetagem Eletrônica, com a anuência da Secretaria 
de Transportes e Mobilidade Urbana, para explorar co-
mercialmente potencialidades disponíveis no Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica.

CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA, DOS DIREITOS E DAS OBRI-
GAÇÕES DOS AGENTES DO SISTEMA DE BILHE-
TAGEM ELETRÔNICA

Art. 7º Compete à Secretaria de Transportes e Mobili-
dade Urbana:

I. estabelecer as políticas de operação e funcionamento 
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e definir sua para-
metrização;

II. Supervisionar e fiscalizar a operação do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica;

III. analisar as informações financeiras e operacionais, 
com vistas ao desenvolvimento da qualidade dos servi-
ços de transporte público, como um todo, e de Bilheta-
gem Eletrônica, em especial;

IV. definir o preço de venda ao usuário do cartão inte-
ligente;

V. aplicar as penalidades previstas na legislação atinen-
te, no contrato de Concessão e neste Regulamento.

Art. 8º São obrigações da Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana:

I. gerar (off-line), em conjunto com o Administrador do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica, os créditos eletrôni-
cos;

II. avaliar as informações contidas nos relatórios geren-
ciais encaminhados diariamente, por via eletrônica, pelo 
Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica;

III. supervisionar a geração de listas dos usuários dos 
diversos tipos de cartões;

IV. garantir a todas as empresas operadoras dos Servi-
ços de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do 
Município de Taboão da Serra o acesso às informações 
relativas ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica de interes-
se comum, de forma que todas as operadoras tenham o 
mesmo nível de informação entre si;

V. realizar auditoria técnica e de segurança de dados, 
por si ou através de terceiros especializados, sempre que 
houver suspeita de violação das informações.
 

Art. 9º São obrigações das Concessionárias, organizadas 
em consórcio ou através de um representante, na opera-
ção e manutenção do Sistema de Bilhetagem Eletrônica   
de Taboão da Serra:

I. definir, por meio de formação de um consórcio ou 
escolha de um representante ente as operadoras, o res-

DOS AGENTES DO SISTEMA DE BILHETAGEM 
ELETRÔNICA

Art. 4º Os agentes do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
de Taboão da Serra são:

I. a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, na 
condição de Órgão Gestor;

II. as empresas Concessionárias de transporte coletivo 
urbano de passageiros do Município de Taboão da Ser-
ra, consideradas individualmente, doravante chamadas 
Concessionárias.

III.  a população residente ou em trânsito no Município 
de Taboão da Serra, na condição de Usuários.

IV. o Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica, as Concessionárias organizadas em Consórcio ou 
através de um representante das demais,

V. a Fornecedora de Tecnologia, empresa contratada pelo 
Administrador do  Sistema  de Bilhetagem Eletrônica.

Art. 5º As concessionárias dos Serviços de Transporte 
Coletivo de Passageiros do Município de Taboão da Ser-
ra deverão, ao seu critério, se organizar em consórcio ou 
escolher, dentre elas, uma empresa representante das de-
mais. O consórcio ou representante será o Administrador 
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

§ 1º A relação entre as Concessionárias, independente da 
opção feita de se organizar em consórcio ou eleger um 
representante, deverá ser disciplinada em um instrumen-
to formal de direito privado.

§ 2º O instrumento formal a que se refere o § 1º deste 
artigo deverá disciplinar todas as matérias que envolvam 
o relacionamento entre os partícipes.

Art. 6º Os principais conceitos, equipamentos e pro-
gramas aplicativos que fazem parte do Sistema de Bi-
lhetagem Eletrônica de Taboão da Serra - SBE, são os 
seguintes:

I. Cartão Inteligente (casco): cartão de PVC de forma e 
dimensões padronizadas pela ISO, dotado de processa-
dor e memória;

II. Validador: equipamento, instalado nos ônibus que 
faz a leitura e gravação de dados em si e em cartões in-
teligentes, e registra demais informações operacionais 
necessárias para o controle do sistema de transporte 
coletivo;

III. Crédito Eletrônico: valor inserido nos cartões in-
teligentes a ser usado para pagamento de passagens no 
sistema de transporte público coletivo;

IV. Geração de Créditos Eletrônicos: atividade do Admi-
nistrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica que gera 
estoques de créditos eletrônicos, gravados em Cartão 
Super Mestre;

V. Cartão Super Mestre: cartão inteligente usado para 
armazenar estoque de créditos eletrônicos;

VI. Cartão Mestre: cartão inteligente usado para arma-
zenar créditos eletrônicos transferidos de Cartão Super 
Mestre;

VII. Cartão Especial de Serviço: cartão utilizado pelos 
cobradores e motoristas para registrar o início e término 
do expediente e controle da operação diária da frota de 
veículos;

VIII. Cartão Comum: cartão utilizado pelos usuários no 
sistema de transporte coletivo, podendo ser identificado 
ou não;

IX. Cartão Especial de Gratuidade: cartão personaliza-
do utilizado pelos beneficiários de gratuidade do sistema 
de transporte coletivo, podendo possuir dispositivo de 
verificação de autenticidade através de características 
biométricas do beneficiário;

X. Cartão Vale Transporte: cartão onde serão carregados 
os créditos eletrônicos adquiridos como vale transporte, 
e onde, opcionalmente, também poderão ser carregados 
créditos de usuários;

XI.  Agente Comercializador de Créditos Eletrônicos: o 
Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica ou 
terceiros por este delegado;

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, DECRETA:

DECRETO Nº 56, DE 13 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre: SUPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO DE VERBAS DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Artigo 1º. Ficam suplementadas as dotações especificadas no Anexo integrante deste Decreto e pertencentes ao 
orçamento do corrente exercício, no valor total de R$ 96.563,87 (Noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais 
e oitenta e sete centavos).

Artigo 2º. As suplementações de que trata o artigo anterior serão cobertas reduzindo-se as dotações especificadas 
no Anexo integrante neste Decreto e pertencentes ao orçamento do corrente exercício, no valor total de R$ 96.563,87 
(Noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 13 de março de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  CN-SIFPM                                                                                                                 CONAM  |
|                                             Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |
|                                                     CREDITO SUPLEMENTAR                                                          |
|                                            02  DECRETO     00056 / 2017  -  13/03/2017                                           |
|                                                                                                                                  |
| DATA 13/03/2017                                                                                                    Pagina     1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   |
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.04.00| 3.3.90.00.00| 28 846 7007 - 2286| 01  | 00183 | PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA              |           12.370,92 |
| 10.01.00| 4.4.90.00.00| 27 812 3011 - 2537| 01  | 00455 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |           21.000,00 |
| 09.04.00| 4.4.90.00.00| 08 244 4001 - 2574| 01  | 02743 | SERVICO PROTECAL INTEGRAL A FAMILIA - PAIF       |            2.000,00 |
| 13.02.00| 3.3.90.00.00| 15 452 7012 - 2544| 05  | 02825 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS P |           54.192,97 |
| 11.05.00| 3.3.90.00.00| 10 301 1014 - 2537| 05  | 03057 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |            5.999,99 |
| 06.04.00| 3.3.90.00.00| 15 452 5032 - 2173| 01  | 03058 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS P |              999,99 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                      TOTAL  |           96.563,87 |
                                                                                                              ---------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                               R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADACAO|       ANULACAO    |SUPERAVIT FINACEIRO| OPERACAO DE CREDITO |SUPERAVIT ORCAMENTARIO|         TOTAL       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 0,00  |         96.563,87 |              0,00 |                0,00 |               0,00   |           96.563,87 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   |
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              A N U L A C A O   D E   D O T A C O E S                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.02.00| 3.3.90.00.00| 15 452 5021 - 2569| 01  | 00217 | LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE   |           24.838,95 |
| 05.07.00| 4.4.90.00.00| 04 122 7032 - 1187| 07  | 02056 | PMAT - PROGRAMA MODERNIZACAO ADM.TRIBUTARIA E DE |           42.370,90 |
| 13.02.00| 3.3.90.00.00| 15 452 7012 - 2544| 95  | 03033 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS P |           29.354,02 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                      TOTAL  |           96.563,87 |
                                                                                                              ---------------------

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, decreta o seguinte:

DECRETO Nº 64, DE 06 DE ABRIL DE 2017

Dispõe sobre: regulamento operacional do sistema de bilhetagem eletrônica dos serviços de transporte coletivo de 
passageiros por ônibus do município de taboão da serra.

CAPÍTULO I
DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS

Art. 1º O Município de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, é o Órgão Ges-
tor do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - SBE, competindo-lhe, dentre outras, as funções de coordenação, controle, 
auditoria e fiscalização.

CAPÍTULO II DOS OBJETIVOS

Art. 2º O presente decreto regulamenta as responsabilidades, os direitos, a forma de relacionamento entre os Agentes 
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica de Taboão da Serra e os procedimentos operacionais que visam à execução dos 
serviços de arrecadação Eletrônica de tarifas e de coleta e processamento de dados necessários ao controle do desem-
penho dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Taboão da Serra.

Art. 3º O Sistema de Bilhetagem Eletrônica é um conjunto de agentes, equipamentos, programas aplicativos e proce-
dimentos operacionais para a execução dos serviços de arrecadação Eletrônica de tarifas e de coleta e processamento 
de dados necessários ao controle do desempenho dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do 
Município de Taboão da Serra, visando:

I. integrar os serviços de transporte através da utilização de cartão que permita o transbordo entre linhas de ônibus, 
com ou sem complementação de nova tarifa;

II. propiciar o controle de passageiros para que usuários, classificados por categoria, sejam contados pelos validadores 
colocados nos ônibus;

III.  aferir o cumprimento das Ordens de Serviços Operacionais emitidas pela Secretaria de Transportes e Mobilidade 
Urbana e obter os dados operacionais dos serviços prestados pelas Concessionárias;

IV. permitir uma coleta de dados que subsidie o planejamento dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros por 
Ônibus do Município de Taboão da Serra e a programação dos serviços.

CAPÍTULO III
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I. descumprimento de obrigação oriunda do contrato de 
fornecimento;
II. imperícia, atraso, negligência, imprudência ou desí-
dia, por parte da Fornecedora da Tecnologia, no forneci-
mento de produtos ou na execução dos serviços especifi-
cados no contrato de fornecimento.

Art. 25 O Administrador do Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica não poderá ser fiador de quaisquer transações 
financeiras objetivando a obtenção de financiamento por 
parte da Fornecedora da Tecnologia.

Art. 26 O contrato de fornecimento deverá prever a apli-
cação e o valor de multas por descumprimento de todo 
e qualquer prazo contratual, por inadimplência total ou 
parcial de suas disposições e por fornecimento de itens 
defeituosos ou em desacordo com as especificações.

§ 1º O contrato de fornecimento deverá prever multa 
diária para a Fornecedora de Tecnologia, caso não seja 
respeitado o prazo máximo de implantação de toda a in-
fraestrutura de equipamentos e aplicativos do Sistema 
de Bilhetagem Eletrônica, previsto neste Regulamento 
e Portaria da Secretaria de Transportes e Mobilidade 
Urbana.

§ 2º A multa a ser aplicada será de 0,3% (três décimos 
por cento) ao dia sobre o valor anual do contrato até a 
efetiva implantação, sendo destinada em favor do Fundo 
Municipal de Transporte.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Art. 27 O prazo máximo para a implantação de toda a 
infraestrutura de equipamentos, aplicativos e procedi-
mentos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica de Taboão 
da Serra, incluindo possíveis correções e acertos opera-
cionais, é de 120 (cento e vinte) dias, contados da assi-
natura do contrato entre o Administrador do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica e a Fornecedora de Tecnologia.
§ 1º O Administrador do Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica deverá assinar o contrato com a Fornecedora de 
Tecnologia no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados 
da publicação do presente Regulamento.

§ 2º Caso ocorra descumprimento das obrigações previs-
tas por parte da Secretaria de Transportes e Mobilidade 
Urbana que provoque, justificadamente, o retardo na 
instalação dos equipamentos, considerar-se-á automati-
camente prorrogado, pelo mesmo período de atraso da 
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, o prazo 
para cumprimento, pela Fornecedora de Tecnologia, do 
cronograma de instalação, sem prejuízo do normal ven-
cimento das prestações ajustadas.

§ 3º Caso ocorra descumprimento das obrigações previs-
tas por parte das Concessionárias, individualmente, ou 
do Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, 
que provoque, justificadamente, o retardo na instalação 
dos equipamentos, considerar-se-á automaticamente 
prorrogado, pelo mesmo período do atraso o prazo para 
cumprimento, pela Fornecedora de Tecnologia, do cro-
nograma de instalação, sem prejuízo do normal venci-
mento das prestações ajustadas, mantendo-se as penali-
dades previstas às Concessionárias, individualmente, ou 
ao Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

§ 4º Caso, por qualquer motivo, o sistema proposto pela 
Fornecedora de Tecnologia não seja aprovado nos testes 
de aceitação, a Secretaria de Transportes e Mobilidade 
Urbana e as Concessionárias, individualmente, ou o 
Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, 
definirão, de forma conjunta, os procedimentos e prazos 
para implantação do sistema, sem que tal evento possa 
caracterizar inadimplência ao Contrato de Concessão 
por parte das Concessionárias, sem prejuízo da aplica-
ção das penalidades cabíveis.

Art. 28 A implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica de Taboão da Serra deverá observar: 

I. a elaboração do projeto executivo;
II. a instalação dos seguintes equipamentos e aplicativos:

a)  equipamentos embarcados, com a finalidade de cole-
tar e registrar informações operacionais e transmiti-las a 
outros equipamentos, nas garagens;

b) equipamentos de coleta e transmissão de dados nas 
garagens, com a finalidade de colher e registrar informa-
ções operacionais e transmiti-las ao Sistema Central de 
Armazenamento e Processamento de Dados e atualizar 

fária dos Serviços de Transporte, para fins de remune-
ração das Concessionárias, pela bilhetagem eletrônica, 
considerará o preço apresentado pela Fornecedora da 
Tecnologia ao Administrador do Sistema, validado pela 
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana em con-
formidade com os valores de mercado.

Art. 14 O contrato de fornecimento do Sistema de Bilhe-
tagem Eletrônica se destinará a regular o fornecimento, 
em regime de locação ou venda, de Sistema de Bilheta-
gem Eletrônica. A contratação deverá abranger o forne-
cimento e a manutenção de equipamentos e programas 
aplicativos e o treinamento do pessoal de administração 
e operação.
Art. 15 O contrato de fornecimento deverá conter a pre-
visão que a Fornecedora da Tecnologia será a única res-
ponsável pelo fornecimento e instalação dos equipamen-
tos e aplicativos pertinentes e pela execução dos testes de 
aceitação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

Art. 16 A definição da duração de vigência do contrato 
de fornecimento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
será de exclusiva responsabilidade do Administrador 
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, não cabendo ne-
nhum ônus ou compromisso à Prefeitura, à Secretaria 
de Transportes e Mobilidade Urbana ou aos Serviços de 
Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus, no caso 
de superar a duração do contrato de concessão dos servi-
ços, firmado entre o Município de Taboão da Serra e as 
Concessionárias.

Art. 17 Tanto o preço final como cada uma das parcelas 
de pagamento da locação ou compra à Fornecedora da 
Tecnologia pelo provimento de produtos e pela prestação 
de serviços no âmbito do contrato de fornecimento do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverão estar deta-
lhados no referido Contrato de modo a permitir a clara 
identificação de suas subparcelas constituintes.

§ 1º. O detalhamento de que trata o caput deverá possi-
bilitar, a qualquer momento durante a vigência e após o 
encerramento do contrato, a apuração dos valores totais 
já pagos em cada uma destas subparcelas.

Art. 18 A cada intervalo de 12 (doze) meses de vigência 
do contrato de fornecimento do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica, as parcelas a pagar poderão ser reajustadas, 
observando-se o estabelecido no Art. 2º, da Lei Federal 
10.192, de 14/02/2001, e a legislação subseqüente.

Art. 19 Na hipótese da possibilidade do reajuste, os cál-
culos serão feitos com base no contrato firmado, entre as 
partes; sendo que a Secretaria de Transportes e Mobili-
dade Urbana admitirá, para fins de agregar à Planilha 
Tarifária, como índice máximo o IPCA.
Art. 20 O Administrador do Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica poderá suspender, através de dispositivos que 
deverá incluir no contrato de fornecimento, o repasse, 
à Fornecedora da Tecnologia, das parcelas da remunera-
ção pela execução do contrato de fornecimento, em casos 
de flagrante descumprimento de obrigações contratuais 
por parte da Fornecedora da Tecnologia, garantida a am-
pla defesa e o contraditório.

Art. 21 O contrato de fornecimento deverá eleger o Foro 
de Taboão da Serra, em detrimento de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir toda e qual-
quer disputa judicial atinente.

Art.  22 O contrato de fornecimento deverá prever que 
todos os programas fontes desenvolvidos pela Fornece-
dora da Tecnologia, no âmbito do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica, deverão estar disponíveis para o Adminis-
trador do Sistema e para a Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana, durante todo o período de vigência 
do contrato e nos 05 (cinco) anos subsequentes ao seu 
encerramento.

Art. 23 O contrato de fornecimento deverá prever que, ao 
final de sua vigência ou em caso de sua rescisão unilate-
ral por qualquer motivo, o Administrador do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica poderá, a seu exclusivo critério, 
requisitar a transferência dos equipamentos, aplicativos 
e procedimentos que constituem o Sistema, para sua pro-
priedade.

§ 1º O contrato deverá conter, portanto, valores residuais 
para todos os constituintes do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica, decrescentes ao longo de sua vigência, ex-
cluídos, entre outros, juros e custos de manutenção, de 
modo a permitir ao Administrador o exercício de sua 
opção de compra por valor residual.

Art. 24 Deverá ser incluída no contrato de fornecimento 
a previsão de rescisão unilateral, nos seguintes casos:

VII. gerar listas dos usuários dos diversos tipos de car-
tões;

VIII. operar o Sistema Central de Armazenamento e 
Processamento de Dados;

IX. operar estrutura para emissão dos diversos tipos de 
cartão necessários à operação do
Sistema de Bilhetagem Eletrônica e, quando pertinente, 
personalizar os cartões;

X. promover a reposição permanente de cartões, em ca-
sos de perda e de ingresso de novos usuários;

XI. ressarcir o usuário o saldo de créditos, contido no 
momento do bloqueio, em cartão extraviado, furtado, 
roubado, fraudado e outros, no prazo de 24:00 (vinte e 
quatro) horas, desde que o fato seja devidamente comu-
nicado pelo usuário;

XII. cadastrar os usuários dos diversos tipos de cartões;

XIII. encaminhar à Secretaria de Transportes e Mobili-
dade Urbana, diariamente, relatórios gerenciais conten-
do as informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
e, quando por esta solicitado, a base completa dos dados 
relativos a períodos específicos.

Art. 11 São direitos dos usuários do Sistema de Bilheta-
gem Eletrônica:

I. o uso de cartões inteligentes e de créditos eletrônicos 
como forma de pagamento de passagens nos Serviços de 
Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Mu-
nicípio de Taboão da Serra.

II.  o recebimento, gratuito, da primeira via do cartão 
inteligente, conforme definido em portaria específica da 
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana,  exceto  
os  cartões  de comuns de pessoa física não identificada.

Art. 12 São obrigações dos usuários do sistema público 
de transporte coletivo de passageiros do Município de 
Taboão da Serra:

I. pagar pela segunda via dos cartões inteligentes, quan-
do identificado a perda mau uso ou uso inadequado, o 
valor estabelecido pela Secretaria de Transportes e Mo-
bilidade Urbana, e pelos créditos eletrônicos adquiridos 
para pagamento de passagens nos Serviços de Transpor-
te Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de 
Taboão da Serra.

II. pagar, inclusive pela primeira via, pelo cartão comum 
de pessoa física não identificada.

III. levar ao conhecimento da Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana as irregularidades de que tenha ci-
ência, relacionadas ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
de Taboão da Serra;

IV. preservar os bens vinculados ao Sistema de Bilheta-
gem Eletrônica de Taboão da Serra; 

V. comunicar perda ou roubo do cartão.
CAPÍTULO V
DO CONTRATO ENTRE O ADMINISTRADOR DO 
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E A 
FORNECEDORA DE TECNOLOGIA

Art. 13 O Administrador do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica deverá celebrar contrato, regido pelo direito 
privado, com Fornecedora da Tecnologia que atenda às 
especificações constantes neste Regulamento, demais 
normativas regentes e Portarias da Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana.

§ 1º O instrumento contratual previsto no caput deverá 
disciplinar, em total consonância com o presente Regu-
lamento e normativa específica da   Superintendência   
de   Trânsito   e Transportes, as relações entre as con-
tratantes, não gerando, tal contrato, qualquer responsa-
bilidade para o Município de Taboão da Serra ou seus 
órgãos, nem mesmo subsidiária.

§ 2º A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana 
exercerá o mais amplo acompanhamento, controle e fis-
calização do fornecimento dos produtos e da prestação 
dos serviços, objetos do contrato de fornecimento do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica, sem que, com isso, 
acarrete qualquer responsabilidade para o Município de 
Taboão da Serra.

§ 3º Para efeito de composição de custo a Planilha Tari-

ponsável para administrar o Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica;

II. instalar e operar, por meio de um administrador devi-
damente constituído para este fim, estrutura para distri-
buir os diversos tipos de cartão necessários à operação 
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Incluem-se como 
itens a distribuir tanto os cartões iniciais, quando da 
implantação do Sistema, quanto aqueles decorrentes da 
necessidade de reposição por perda da primeira via ou do 
aumento de usuários;

III. instalar, usando tecnologia e equipamentos, por meio 
de um administrador devidamente constituído para este 
fim, postos de venda de créditos eletrônicos em pontos 
estratégicos. Nesses locais, os usuários poderão recar-
regar seus cartões com créditos eletrônicos, disponibi-
lizados pelas empresas ou mediante compra. Devem ser 
levadas em consideração as diferentes necessidades de 
carga e recarga inerentes às várias alternativas de uso 
do cartão (comum, vale transporte, especial).  Caberá 
ainda às Concessionárias o recebimento dos valores cor-
respondentes aos créditos vendidos aos usuários e sua 
transferência para a conta de movimentação;

IV. contratar a instalação da comunicação de dados ne-
cessária à operação do Sistema de Bilhetagem Eletrôni-
ca, segundo as especificações apresentadas pela Forne-
cedora da Tecnologia.

V. executar, segundo as diretrizes apresentadas pela 
Fornecedora da Tecnologia, as obras de construção civil 
necessárias à implantação, em suas garagens, do sistema 
de transmissão automática de dados entre validadores e 
receptores;

VI. executar, em suas garagens e segundo as diretrizes 
apresentadas pela Fornecedora da Tecnologia, as obras 
de construção civil necessárias à interligação, via cabo 
ou rádio, entre os receptores e microcomputador padrão 
pessoal, para fins de coleta das informações transferi-
das pelos receptores e sua transmissão para o Sistema 
Central de Armazenamento e Processamento de Dados, 
mantido pelo Administrador do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica;

VII. cuidar para que a alimentação de energia para os 
equipamentos embarcados se dê de forma tecnicamente 
adequada, segundo as especificações apresentadas pela 
Fornecedora da Tecnologia. Em especial, garantir o bom 
estado de conservação e o adequado desempenho opera-
cional das baterias dos ônibus;

VIII. garantir livre acesso de técnicos da Fornecedora da 
Tecnologia a suas instalações, em horários previamen-
te acordados, com a finalidade de analisar e proceder à 
efetiva instalação e manutenção dos equipamentos e pro-
cessos pertinentes ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica;

IX.  garantir livre acesso dos fiscais da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana aos veículos e a suas 
instalações, em horários previamente acordados, com a 
finalidade de fiscalizar a manutenção dos equipamentos 
e processos pertinentes ao Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica.

X. registrar, nos validadores embarcados em todos os 
veículos, todos os eventos operacionais, com ou sem in-
terrupção, ocorridos durante a viagem.

Art. 10 São obrigações do Administrador do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica:

I. comercializar cartões, créditos eletrônicos e adminis-
trar sua comercialização por terceiros;
II. gerar (off-line), em conjunto com a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana, os créditos eletrôni-
cos e arrecadar os valores de venda antecipada de cré-
ditos eletrônicos;
III.  operar, com os requisitos de segurança, o Sistema 
Central de Armazenamento e
Processamento de Dados referentes ao Sistema de Bilhe-
tagem Eletrônica;

IV. operar, com os requisitos de segurança, o Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica;

V. ter acesso a toda a base de dados do Sistema de Bi-
lhetagem Eletrônica, sem possibilidade de alteração de 
dados originais, e de controle operacional da frota.

VI. analisar as informações financeiras e operacionais, 
com vistas ao desenvolvimento da qualidade do sistema 
de transporte público, como um todo.
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Parágrafo único. Em cada Cartão Vale Transporte serão 
gravadas, entre outras informações, o número de crédi-
tos eletrônicos do mês, o número do código dos créditos 
eletrônicos, o código da empresa adquirente e o posto de 
venda em que se realizou a operação, e no caso de carga a 
bordo, o código da linha e do veículo com horário e data 
do processo de carga.

Art. 41 O cartão Comum conterá os créditos eletrônicos 
que forem adquiridos, por conta própria, para utilização 
no sistema de transporte público.

Art. 42 Os revendedores eventualmente cadastrados 
para a venda de cartões e créditos eletrônicos não terão 
qualquer relacionamento comercial com a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana, sendo de responsabi-
lidade integral do Administrador do Sistema de Bilheta-
gem Eletrônica o recebimento dos valores arrecadados 
e os demais atos relacionados ao comércio de créditos 
eletrônicos, praticados por tais revendedores.

Parágrafo único. O Administrador do Sistema de Bilhe-
tagem Eletrônica definirá qualquer desconto dado aos 
revendedores cadastrados de cartões e créditos eletrô-
nicos.

Art. 43 Os veículos não poderão iniciar viagem ou rece-
ber embarque de passageiros ao longo do itinerário se os 
validadores apresentarem defeito que impeça a correta 
cobrança de tarifas e o adequado registro de informações 
ou que impossibilite a interpretação de suas mensagens.

§ 1º Os validadores deverão ser construídos ou instala-
dos de modo a permitir a visualização das informações 
apresentadas em seu mostrador ou mostradores, tanto 
pelo usuário quanto pelo cobrador e a verificação da 
autenticidade do cartão por algoritmo de segurança, da 
presença do cartão na lista de interdições e do prazo de 
validade e, caso o cartão não esteja apto para a operação 
em execução, deverá ocorrer emissão de sinal sonoro e 
apresentação da descrição do impedimento no mostra-
dor.
§ 2º Os validadores deverão verificar eventuais restri-
ções se o cartão for de usuário especial.

§ 3º Deverão os validadores verificar, também, a últi-
ma validação efetuada com o cartão, para avaliação de 
possíveis integrações e abatimento do valor da tarifa 
pertinente.

§ 4º Os validadores deverão gravar no cartão e em seu 
banco de dados as informações pertinentes às transações 
realizadas conforme especificações técnicas do projeto 
executivo.

§ 5º Os validadores deverão permitir o pagamento da ta-
rifa em espécie diretamente ao cobrador, nos casos em 
que os créditos eletrônicos remanescentes no Cartão não 
forem suficientes para o pagamento da tarifa devida, sem 
direito à integração;

Art. 44 O validador deve ter capacidade para armazenar 
e processar as seguintes informações:

a) cadastrais dos veículos;
b) operacionais das viagens;
c) qualitativas e quantitativas dos passageiros, enquanto 
usuários dos Serviços de Transporte Coletivo de Passa-
geiros por Ônibus do Município de Taboão da Serra;
d) constantes de Lista de Interdições;
e) constante de matriz de integrações permitidas; 
f) de controle das funções de operadores e fiscais; 
g) outras, definidas no Projeto Executivo.

Art. 45 A transmissão das informações registradas pe-
los validadores dos veículos e a atualização destes pelas 
informações emitidas pelo Sistema Central de Armaze-
namento e Processamento de Dados, será efetuada dia-
riamente nas garagens, através de equipamentos apro-
priados, manipulados pelo Administrador do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica, treinado para esse fim.

§ 1º O sistema de transmissão das informações deverá 
garantir máxima segurança aos dados coletados, ficando 
o Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
responsável pela segurança do sistema.

§ 2º As informações serão transmitidas ao Sistema Cen-
tral de Armazenamento e Processamento de Dados da 
forma original como estavam registradas no validador.

§ 3º O Sistema Central irá processar diariamente os log ś 
recebidos das Concessionárias e disponibilizá-los à Se-
cretaria de Transportes e Mobilidade Urbana até o prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis após o dia da movimen-

vas caracterizações, isto é, quantidade de créditos, nú-
mero da série dos créditos, data de geração e validade 
da série, e identificação das pessoas que participaram 
da operação de geração são gravados no Cartão Super 
Mestre.

Parágrafo único. O Cartão Super Mestre permanecerá no 
local onde foi produzido e será duplicado em cópia a ser 
encaminhada ao Administrador do Sistema de Bilheta-
gem Eletrônica.

Art. 34 O Cartão Super Mestre será utilizado para a pro-
dução de Cartões Mestres, contendo créditos eletrônicos 
para comercialização por parte do Administrador do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica ou de seus agentes de 
venda credenciados.

§ 1º As informações constantes de cada Cartão Mestre 
criado são transferidas por vias convencionais, à base 
de dados do Sistema Central de Armazenamento e Pro-
cessamento de Dados, mantido pelo Administrador do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

§ 2º Por segurança, os Cartões Mestres devem funcionar 
somente nas máquinas de carga ou postos de venda a que 
se destinam.

Art. 35 As máquinas de carga de créditos eletrônicos, 
instaladas nos postos de vendas, não poderão efetuar dé-
bitos de créditos eletrônicos do Transporte Coletivo nos 
cartões, que só poderão ocorrer nos validadores, embar-
cados ou não.

Art. 36 A transferência dos créditos eletrônicos dos 
Cartões Mestres para cartões usuários se dará, sempre, 
off-line, através de máquinas específicas, isto é, créditos 
eletrônicos não trafegam nem são transferidos através de 
redes de computadores, sejam locais (LAN) ou de gran-
de distância (WAN).

Art. 37 Nos cartões dos usuários serão carregados crédi-
tos eletrônicos para uso como passagens e integrações, 
sendo tanto o Cartão Comum quanto o Cartão Vale 
Transporte recarregáveis, mediante compra de créditos 
eletrônicos.

Art. 38 Os Cartões Especiais de Gratuidade deverão 
conter, em sua face externa, nome, número da carteira de 
identidade e foto do portador, além do modo da gratuida-
de, se integral, parcial, livre, definida ou outra alternati-
va tecnológica que torne mais confiável a sua utilização.

Parágrafo único. Se o usuário de Cartão Especial de Gra-
tuidade tiver direito a acompanhante, este direito deve 
estar registrado em seu cartão, devendo ter a liberação 
da catraca com apenas um cartão.

Art. 39 A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urba-
na e o Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica nos limites de suas competências serão responsáveis 
pela emissão, revalidação e cancelamento dos Cartões 
Especiais de Gratuidade, cadastramento das empresas 
adquirentes e dos usuários do Cartão Vale Transporte, 
comercialização e distribuição dos créditos eletrônicos 
para todos os tipos de cartões, recebimento dos valores 
correspondentes e controle contábil dos créditos.

§ 1º O Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica será responsável pela administração da lista de in-
terdições, que contém os cartões extraviados, furtados, 
roubados, fraudados e outros, cujo uso foi proibido.

§ 2º O Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica deverá registrar o procedimento de bloqueio dos 
cartões extraviados, furtados, roubados, fraudados e 
outros no momento da comunicação do fato pelo usuário 
e efetivar o bloqueio dos mesmos no instante de chegada 
dos veículos à garagem em um prazo máximo de 24 (vin-
te e quatro) horas.

§ 3º O Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica deverá ressarcir o usuário dos créditos não utiliza-
dos, contidos no cartão no momento efetivo do bloqueio, 
em um prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o efetivo 
bloqueio.

Art. 40 O Administrador do Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica deverá colocar à disposição das empresas em ge-
ral e interessados na compra de Cartões Vale Transporte, 
diretamente ou mediante credenciamento, estrutura com 
capacidade para atendimento de seu público, com níveis 
satisfatórios de agilidade, conforto e segurança.

Eletrônica, a Fornecedora de
Tecnologia oficializará à Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana, para que no período de30 (trinta) 
dias realize o Teste de Aceitação Final, no qual será 
verificado o correto funcionamento de todos os equi-
pamentos, aplicativos e procedimentos contratados no 
âmbito do Sistema de Bilhetagem Eletrônica constantes 
na planilha de itens de verificação do Teste de Aceitação 
Final, parte integrante do projeto executivo do Sistema 
de Bilhetagem Eletrônica.

§ 8º No teste de aceitação final serão avaliados todos os 
equipamentos e aplicativos previstos no projeto executi-
vo, com exceção daqueles já avaliados no teste prelimi-
nar e, por decisão da Secretaria de Transportes e Mobi-
lidade Urbana não precisem ser reavaliados, ou aqueles 
não implantados por decisão do Órgão Gestor.

§ 9º As aprovações nos Testes de Aceitação, por parte da 
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e do Ad-
ministrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, serão 
precedidas de pareceres técnicos emitidos por empresa 
independente e idônea de auditoria técnica, que avaliará 
a implantação do projeto executivo do Sistema de Bi-
lhetagem Eletrônica às especificações técnicas exigidas 
pelo Órgão Gestor.

§ 10 A empresa de auditoria será escolhida pela Secre-
taria de Transportes e Mobilidade Urbana e o Adminis-
trador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica dentre as 
constantes de lista tríplice, arrolada pela Fornecedora de 
Tecnologia. A lista poderá ser recusada, com solicitação 
de novas opções à fornecedora de tecnologia, que arcará 
com o seu custo.

§ 11 Caso a empresa de auditoria técnica forneça um pa-
recer favorável à Fornecedora de Tecnologia atestando 
que esta cumpriu toda a especificação do projeto execu-
tivo e a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana 
discorde desta posição, negando-se a emitir o Termo de 
Aceitação Final do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, 
deverá indicar uma nova empresa de auditoria, não ne-
cessitando estar dentre as empresas da lista tríplice, com 
os custos arcados pela Fornecedora de Tecnologia, para 
que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias dê o parecer 
final sobre o sistema implantado, respeitando-se as se-
guintes condições:

I. Se a nova empresa de auditoria confirmar o parecer 
favorável à Fornecedora de Tecnologia, emitido pela 
primeira auditoria, a Secretaria de Transportes e Mobi-
lidade Urbana não poderá se recusar a fornecer o Termo 
de Aceitação Final do Sistema de Bilhetagem Eletrônica;
II. Caso contrário, se a nova auditoria não atestar que o 
sistema implantado está de acordo com as especificações 
contidas neste Regulamento, demais normativas atinen-
tes e no projeto executivo, deverão ser executadas as pe-
nalidades previstas.

§ 12 O contrato firmado entre o Administrador do Sis-
tema de Bilhetagem Eletrônica e a Fornecedora de Tec-
nologia só se tornará plenamente válido com a obtenção 
dos aceites preliminar e final.

§ 13 Mesmo que o sistema de uma Fornecedora de Tecno-
logia tenha obtido aceitação final da Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana, o Administrador do Siste-
ma de Bilhetagem Eletrônica poderá, a qualquer tempo, 
substituir a Fornecedora de Tecnologia contratada, por 
descumprimento, por essa última, de suas obrigações 
contratuais, garantido o contraditório e ampla defesa, e 
após autorização da Secretaria de Transportes e Mobili-
dade Urbana. Esta empresa substituta deverá apresentar 
projeto executivo nas mesmas condições existentes.

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO DO SISTE-
MA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Art. 31 A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urba-
na e o Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica serão os geradores de créditos eletrônicos.

Art. 32 Os créditos eletrônicos serão gerados em equi-
pamento off-line, operado e mantido nas instalações do 
Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, em 
quantidades e a intervalos definidos pela própria Secre-
taria de Transportes e Mobilidade Urbana, de modo a 
atender adequadamente a demanda dos usuários.

Parágrafo único. Os cartões Super Mestre e Mestre serão 
do tipo cartão inteligente com contato.

Art. 33 Os créditos eletrônicos gerados e suas respecti-

os equipamentos embarcados com novas informações 
operacionais;

III.  o desenvolvimento de procedimentos operacionais 
para o pleno funcionamento do Sistema;

IV. implantação do Sistema Central de Armazenamento 
e Processamento de Dados e seus sistemas periféricos;

V. infraestrutura para a expedição inicial de Cartão Vale 
Transporte, Cartão Gratuidade e Cartão Comum;

VI. infraestrutura para rede de comunicação de dados;

VII. Servidor de Dados na Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana para recebimento diário dos relató-
rios gerenciais da bilhetagem.

Art. 29 O gerenciamento da rede de cadastramento, dis-
tribuição, comercialização e habilitação de cartões, de 
venda de créditos eletrônicos e de arrecadação de valo-
res, são de responsabilidade  do  Administrador  do  Sis-
tema  de  Bilhetagem Eletrônica,  que,  para  isto, deverá 
instalar e manter estrutura adequada de postos de venda, 
em número e tipo suficientes para atender com qualida-
de e conforto a demanda dos usuários dos Serviços de 
Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Mu-
nicípio de Taboão da Serra.

§ 1º A rede de distribuição e comercialização será com-
posta de postos de venda, ligados ao Sistema Central de 
Armazenamento e Processamento de Dados, em confor-
midade com as determinações da Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana:

§ 2º Os postos de vendas deverão oferecer condições de 
acesso aos portadores de deficiência física.

Art. 30 O processo de implantação do Sistema de Bilhe-
tagem Eletrônica incluirá a realização de 02 (dois) Testes 
de Aceitação: preliminar e final.

§ 1º O Teste de Aceitação preliminar será realizado como 
primeira etapa do processo de implantação do Sistema e 
a aprovação da Secretaria de Transportes e Mobilidade 
Urbana é condição necessária e suficiente ao prossegui-
mento das atividades de instalação.

§ 2º A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana do 
Município de Taboão da Serra e o Administrador do Sis-
tema de Bilhetagem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
a contar da realização do Teste de Aceitação Preliminar, 
descontado dos prazos definidos no cronograma de im-
plantação, deverão produzir e encaminhar à Fornecedora 
de Tecnologia o resultado de sua avaliação. A data de 
início e o período de duração do teste de aceitação preli-
minar deverão ser previamente agendados com a Secre-
taria de Transportes e Mobilidade Urbana do Município 
de Taboão da Serra.

§ 3º O Teste de Aceitação Preliminar será realizado após 
o desenvolvimento dos componentes do Sistema de Bi-
lhetagem Eletrônica por parte da Fornecedora da Tecno-
logia previstos para esta etapa, e consiste na colocação 
em operação dos equipamentos e aplicativos para um 
conjunto limitado de linhas, que serão definidas à época 
da instalação, pela Secretaria de Transportes e Mobili-
dade Urbana.

§ 4º O Teste de Aceitação Preliminar visa à comprova-
ção, de acordo com as especificações do projeto exe-
cutivo, através de parecer técnico emitido por empresa 
independente e idônea de auditoria técnica e avaliação 
dos técnicos da Secretaria de Transportes e Mobilidade 
Urbana, das características técnicas, operacionais e fun-
cionais do Sistema, conforme Quadro de Itens de Avalia-
ção do Teste Preliminar a ser previamente definido pela 
Fornecedora de Tecnologia e aprovado pela Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana.

§ 5º Estando cumpridos pela Fornecedora de Tecnologia 
e comprovados pela empresa de auditoria técnica todos 
os itens de avaliação do teste preliminar, a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana do Município de Ta-
boão da Serra não poderá se recusar a emitir o Termo de 
Aceitação Preliminar do Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica, em favor da fornecedora de Tecnologia.

§ 6º O detalhamento da funcionalidade de cada item de 
verificação constante o Quadro de Itens de Avaliação do 
Teste Preliminar deverá ser previsto no projeto execu-
tivo.

§ 7º Ao final da implantação do Sistema de Bilhetagem 
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à administração do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

CAPÍTULO IX
DOS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Art. 57 Os equipamentos e aplicativos empregados no 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverão dispor de ga-
rantia de funcionamento por todo o período de vigência 
do contrato, além de contar com um serviço de manu-
tenção técnico e operacional, com todos os custos já 
incorporados no valor da locação mensal ou parcela da 
aquisição no caso de compra.

§ 1º As manutenções e upgrades tecnológicos dos equi-
pamentos e softwares remunerados nos primeiros 24 
(vinte e quatro) meses de pagamento do Sistema de Bi-
lhetagem Eletrônica, deverão, após este período, contar 
com serviço especial de manutenção corretiva e evoluti-
va, contratado pelo Administrador do Sistema à Forne-
cedora de Tecnologia ou junto a terceiros à época de cada 
manutenção, sendo que os custos de cada manutenção 
deverão ser previamente apresentados ao Administrador 
e à Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana em 
planilhas detalhadas, para avaliação e aprovação, se for 
o caso.

§ 2º Aprovado pela Secretaria de Transportes e Mobili-
dade Urbana o previsto no parágrafo anterior, as impor-
tâncias devidas para a realização das novas manutenções 
e upgrades deverão ser incluídas nos custos de remune-
ração do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e pagas con-
forme fluxo de pagamentos previamente aprovados pelo 
Administrador do Sistema.

§ 3º Entende-se por manutenção, quer seja preventiva, 
corretiva ou evolutiva, a série de procedimentos destina-
dos a prevenir, corrigir, adaptar e preservar os objetivos 
originais que nortearam a implantação do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica, permitindo a sua evolução natu-
ral e adaptação às possíveis alterações nos serviços de 
transporte de passageiros.

§ 4º A manutenção deve ser oferecida por, pelo menos, 
um Centro de Suporte, instalado a uma distância de, no 
máximo, 150 km (cento e cinquenta quilômetros) do 
Município de Taboão da Serra, onde deverão estar dis-
poníveis equipamentos e ferramentas necessários à pres-
tação dos serviços de suporte e manutenção, assim como 
técnicos habilitados para o trabalho a ser desenvolvido.

§ 5º Em havendo pessoal capacitado entre os profissio-
nais vinculados ao Administrador do SBE para as ma-
nutenções relacionadas no § 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 57, 
estas poderão ser prestadas por estes; desde que man-
tidas na manutenção, quer seja preventiva, corretiva ou 
evolutiva, a série de procedimentos destinados a preve-
nir, corrigir, adaptar e preservar os objetivos originais 
que nortearam a implantação do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica, permitindo a sua evolução natural e adapta-
ção às possíveis alterações nos serviços de transporte de 
passageiros.

Art. 58 O atendimento às solicitações de manutenção se 
dará com base nos conceitos de Nível de Atendimento, 
Nível de Severidade e Metas de Prazo de Atendimento 
por Severidade e Faixa Horária.

§ 1º Nível de Atendimento é a forma como se prestarão 
os necessários serviços, após a constatação do proble-
ma e a solicitação de suporte por parte da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana, de qualquer Conces-
sionária, ou do Administrador do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica.

I. São os seguintes Níveis de Atendimento para os efeitos 
do presente Regulamento:

a) Nível Básico (opcional);
b) Atendimento para Manutenção Evolutiva;
c) Atendimento Telefônico Diurno; d) Atendimento Te-
lefônico Noturno; e) Atendimento via Fax;
f) Atendimento via Correio Eletrônico, Internet;
g) Atendimento com Visita ao Local.

§ 2º Nível de Severidade é uma medida do impacto ou 
nível de degradação causado à operação do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica pelo mau funcionamento de qual-
quer de seus componentes.

I. São os seguintes Níveis de Severidade para 
os efeitos do presente Regulamento:

Nível de Severidade Descrição do Impacto
1 Problema não cria impacto operacional para 

IV. enviar às garagens das Concessionárias as atualiza-
ções das informações necessárias ao funcionamento do 
Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros 
por Ônibus de Taboão da Serra.

CAPÍTULO VIII
DOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE VALORES

Art. 52 Todo e qualquer resultado líquido da arrecada-
ção inerente ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica apu-
rados na catraca, será considerada receita dos Serviços 
de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do 
Município de Taboão da Serra, sem prejuízo de outros 
resultados possíveis de arrecadações.

Art. 53 A gestão da receita auferida pelas Concessioná-
rias e os valores devidos, a cada uma, a título de custo 
operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica será 
feita pelo Administrador do Sistema é fiscalizado pela 
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Parágrafo único. O Administrador do Sistema de Bilhe-
tagem Eletrônica é responsável pelo repasse dos valores 
utilizados em cada Concessionária, bem como pela re-
partição da receita oriunda das viagens integradas, tudo 
em conformidade com as previsões elencadas no instru-
mento previsto no art. 5º deste Regulamento.

Art. 54 Na hipótese de alteração tarifaria, o valor da tari-
fa até então vigente, terá validade por 60 (sessenta) dias. 
Após esta data será debitado o valor da nova tarifa no 
saldo remanescente do cartão.

§ 1º Os créditos eletrônicos comercializados terão vali-
dade de 12 meses, findo os quais poderão ser revalida-
dos, através de solicitação de revalidação, nos Postos de 
Venda, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data de seu vencimento.

§ 2º No ato da revalidação dos créditos eletrônicos, todos 
os créditos remanescentes serão cancelados, propiciando 
o fechamento contábil do lote vencido, sendo inseridos 
no cartão inteligente, créditos eletrônicos de um novo 
lote.

§ 3º A receita líquida decorrente dos créditos eletrônicos 
não revalidados deverá permanecer no Sistema de Bilhe-
tagem Eletrônica.

§ 4º A cada período de reajuste tarifário a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana avaliará a diferença 
entre os créditos vendidos e os efetivamente utiliza-
dos, nos termos do § 3º deste artigo; esta diferença será 
descontada na parcela relativa ao item respectivo da 
Planilha Tarifária, referente ao Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica.

Art. 55 As Concessionárias, por meio do Administrador 
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, terão como receita 
complementar 50% (cinquenta por cento) da receita lí-
quida de eventuais parceiros eletrônicos que venham a 
utilizar as janelas disponíveis nos cartões inteligentes, 
com exceção de 04 (quatro), das quais 02 (duas) poderão 
ser utilizadas pelo Administrador do Sistema de Bilheta-
gem Eletrônica 02 (duas) pela Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana sem fins lucrativos.

§ 1º O Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica deverá manter a Secretaria de Transportes e Mobi-
lidade Urbana informada de toda e qualquer negociação 
visando à utilização da face dos cartões inteligentes para 
a veiculação de publicidade e de eventuais parcerias ele-
trônicas, necessitando da prévia anuência deste Órgão 
Gestor.

Art. 56 O custo de operação do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica será composto pela soma do custo operacio-
nal das Concessionárias, do custo do aluguel ou compra 
dos equipamentos e aplicativos da bilhetagem eletrônica 
e do custo de comercialização dos créditos eletrônicos, 
acrescidos dos respectivos impostos e taxas incidentes.

Parágrafo único O custo de comercialização dos créditos 
eletrônicos compreende as despesas do Administrador 
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica com a distribui-
ção dos créditos eletrônicos aos postos de venda, com o 
aluguel de imóveis e linhas para transmissão de dados, 
despesas gerais e com pessoal de operação relativos aos 
postos de venda e do Sistema Central de Armazenamen-
to e Processamento de Dados e demais funções inerentes 

IV. perfil dos usuários gratuitos, por tipo de benefício, 
incluindo linhas, horários, regiões e Concessionárias es-
colhidos para a utilização do serviço;

V. ocorrência de perdas de cartões, por tipo de cartão e 
com controle de emissão de segunda via e de reposição 
dos créditos;

VI. a contabilidade das séries de créditos eletrônicos, 
informando as quantidades de créditos eletrônicos co-
mercializados e não utilizados, avaliando a variação do 
comportamento de tais quantidades;

VII. controle de variação da receita em períodos para-
metrizáveis; 

VIII. composição da receita por tipo de tarifa; 

IX. relação entre volume e capacidade de atendimento 
dos postos de venda para fins de apuração da qualidade 
do serviço neles prestado;

X. a evolução das integrações temporais e a análise do 
tempo de integração;

XI. a evolução do cadastramento dos usuários com direi-
to a gratuidades e descontos;

XII. a evolução do cadastramento das empresas usuá-
rias do vale transporte, o volume adquirido em função 
do número de funcionários, a oscilação do número de 
empresas cadastradas e o total de empresas cadastradas 
que tenham interrompido suas compras;

XIII. o número individualizado da ocorrência de falhas 
nos equipamentos e aplicativos;

XIV.  quantidade de passageiros transportados por dia e 
mês, gratuitos ou pagantes, por empresa;

XV. quilometragem realizada por dia e mês, por veículo 
e empresa.

Art. 50 As informações contidas no Sistema Central 
de Armazenamento e Processamento de Dados devem 
permitir:

I. avaliação da política de descontos na venda de maiores 
quantidades de créditos eletrônicos; 

II. avaliação da política tarifária relativa às passagens 
unitárias ou complementações;

III. avaliação do impacto da integração temporal nas 
vendas de créditos eletrônicos; 

IV. análise de custos e benefícios dos investimentos nos 
postos de venda;

V. controle da eficácia das manutenções corretiva, pre-
ventiva e evolutiva do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
e suas tecnologias, incluindo equipamentos e aplicativos;

VI. acompanhamento do comportamento financeiro do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

VII. acompanhamento da regularidade do serviço pres-
tado pelas Concessionárias.

Art.  51 O Sistema Central de Armazenamento e Proces-
samento de Dados, diariamente, deverá:

I. ser abastecido, pelo Administrador do Sistema de Bi-
lhetagem Eletrônica, com as informações relativas aos 
cartões inteligentes e créditos eletrônicos comercializa-
dos nos postos de venda naquela data, inclusive o código 
de origem dos créditos eletrônicos;

II.  receber, das garagens das Concessionárias, as infor-
mações relativas aos créditos eletrônicos utilizados nos 
ônibus naquela data, inclusive o código de origem dos 
créditos eletrônicos;

III. ser alimentado, pelo Administrador do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica, com as identificações de cartões 
cancelados e incluídos na Lista de Interdições, assim 
como com a relação de cartões constantes da Lista de In-
terdições e cujo uso tenha sido tentado por portador não 
habilitado, resultando em sua inutilização, temporária 
ou definitiva, fornecendo, também, as caracterizações 
do veículo e da linha em que se processou a tentativa, 
assim como a data e a hora do evento;

tação dos veículos.

Art. 46 Os validadores deverão ter memória com capa-
cidade para armazenar os dados de, no mínimo, 7 (sete) 
dias de operação sem descarga na garagem.

§ 1º Transcorridos 7 (sete) dias sem que a descarga tenha 
sido realizada, o validador deverá permanecer inabilita-
do para qualquer registro, devendo contabilizar apenas o 
número de eventuais giros da catraca.

§ 2º Mesmo após realizada a descarga do validador na 
garagem, os dados deverão permanecer em sua memó-
ria até que seja necessária a utilização deste espaço para 
novos registros, garantindo, assim, que a memória do 
validador mantenha os registros dos últimos 7 (sete) dias 
de operação.

§ 3º O sistema de descarga dos dados do validador deve 
permitir a operação de quaisquer veículos em qualquer 
das garagens da operadora.

§ 4º O tempo médio de descarga por validador não de-
verá exceder 2 (dois) minutos e o sistema deve dispor de 
sinalização visual ao motorista que indique o início e o 
término da transmissão dos dados.

§ 5º Em caso de necessidade, a descarga das informações 
poderá ser feita em regime de contingência, com a utili-
zação de equipamento portátil.

Art. 47 Os dados coletados nos postos de venda de crédi-
tos, validadores e garagens serão transferidos e centrali-
zados no Sistema Central de Armazenamento e Proces-
samento de Dados do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

Art. 48 O Sistema Central de Armazenamento e Proces-
samento de Dados é a ferramenta destinada ao geren-
ciamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e conterá 
todos os dados referentes ao funcionamento ao Sistema 
de Bilhetagem Eletrônica e ao controle dos Serviços de 
Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus no Mu-
nicípio de Taboão da Serra.

§ 1º O Sistema Central de Armazenamento e Proces-
samento de Dados destina-se, ainda, ao auxílio no pla-
nejamento e na avaliação dos Serviços de Transporte 
Coletivo de Passageiros por Ônibus, à redefinição das 
especificações constantes de quadros de horários, listas 
de indisponibilidades, entre outros, e à atualização de 
bancos de dados. Estes dados serão enviados ao Servi-
dor de Dados localizado na Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana.

§ 2º O Sistema Central de Armazenamento e Processa-
mento de Dados deverá incluir equipamentos de grava-
ção de dados em meio ótico, que permita a guarda, em 
arquivo morto, das informações relativas aos 05 (cinco) 
últimos anos de operação dos Serviços de Transporte 
Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de 
Taboão da Serra.

§ 3º O Sistema Central de Armazenamento e Proces-
samento de Dados deverá, ainda, dispor de sistema de 
reserva de alimentação de energia (no break) dotado de 
conjunto de baterias e de grupo gerador com capacidade 
que permita sua operação contínua, mesmo na ausência 
de fornecimento externo de energia elétrica, por parte da 
concessionária local de energia.

§ 4º A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana 
deverá ter acesso e conhecimento pleno das partes cons-
tituintes e do funcionamento do Sistema Central de Ar-
mazenamento e Processamento de Dados.

§ 5º A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana 
especificará e controlará quaisquer alterações nos parâ-
metros e procedimentos, devendo aprovar previamente 
as alterações no software.

§ 6º As aplicações e rotinas desenvolvidas exclusiva-
mente para a segurança operacional do Sistema perma-
necerão, sempre, como responsabilidade exclusiva do 
Administrador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

Art. 49 O Sistema Central de Armazenamento e Proces-
samento de Dados e seus Sistemas Periféricos processa-
rão informações sobre: 
I. comportamento da oferta de viagens;

II. comportamento da demanda, inclusive por viagens 
das linhas e por tipo de usuário;

III. comportamento das vendas por tipo de posto de ven-
da, em cada posto e por tipo de cartão; 
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cialmente, conterá obrigatoriamente: 
I. o nome da Concessionária;
II. a infração cometida;
III. a penalidade referente à infração cometida; 
IV. a data e a hora da autuação;
V. a assinatura do agente fiscal.

Art. 78 O Auto de Infração poderá ser anulado somente 
quando ocorrer erro em sua lavratura e após comunica-
ção obrigatória, com justificativa, à Junta Administrati-
va de Recursos de Infrações - JARI, conforme estabele-
cido em normas específicas.

Art. 79 As infrações que são objeto de penalidades es-
tão descritas no Anexo 01 - Descrição das Infrações do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica, do presente Regula-
mento.

Art. 80 A autuação e as eventuais penalidades dela de-
correntes não desobrigam o infrator de corrigir a irregu-
laridade que lhes deram origem e, não sendo corrigida 
tal irregularidade, a Concessionária estará sujeita ao re-
cebimento de nova Notificação de Irregularidade.

Art. 81 Os valores das multas a serem aplicadas no 
âmbito do Sistema de Bilhetagem Eletrônica são os se-
guintes, divididos em grupos, segundo a gravidade das 
infrações, de acordo com o disposto no artigo 69 deste 
Regulamento:

Grupo 1 02 UFM

Grupo 2 04 UFM

Grupo 3 08 UFM

Grupo 4 15 UFM

§ 1º As multas serão calculadas tomando-se como base 
o valor da UFM vigente à época de seu lançamento e o 
Auto de Infração será lavrado com seu valor convertido 
em moeda corrente.

§ 2º Quando ocorrer reincidência durante o período de 
06 (seis) meses após a data de ocorrência de uma infra-
ção específica, o valor da multa será multiplicado pelo 
número de reincidências mais 1 (um), até o limite má-
ximo de 2 (duas), quando o multiplicador permanecerá 
fixo.

Art. 82 Tendo sido cometidas duas ou mais infrações, 
independentemente de sua natureza, aplicar-se-ão con-
comitantemente as penalidades correspondentes a cada 
uma.

Art. 83 O prazo máximo para pagamento das multas é de 
10 (dez) dias contados do recebimento do Auto de Infra-
ção e, decorrido este prazo, será aplicada a multa pecuni-
ária de 0,06% (seis centésimos percentuais), calculados 
diariamente sobre o valor devido.

§ 1º O não pagamento em até 60 (sessenta) dias implicará 
em medidas judiciais por parte da Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana.

§º 2 Os prazos a que se refere este artigo ficarão suspen-
sos na hipótese da interposição de recursos.

Art. 84 A pena de retirada do veículo de circulação não 
prejudica a aplicação de multa cabível.

Art.  85 A aplicação das penalidades previstas neste 
Regulamento não inibe a Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana ou terceiros de responsabilizar civil 
ou criminalmente a Concessionária e seus agentes, na 
forma da legislação própria.

Art. 86 Contra as penalidades impostas pela Secretaria 
de Transportes e Mobilidade Urbana no âmbito do Siste-
ma de Bilhetagem Eletrônica, caberá recurso à Junta Ad-
ministrativa de Recursos de Infrações - JARI, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao dia do recebimento da necessária notificação 
pela Concessionária.

§ 1º Os recursos deverão ser interpostos tempestivamen-
te, em petição inteligível dirigida ao Presidente da JARI, 
devidamente instruída com cópia da penalidade aplica-
da, sendo automaticamente indeferidos os recursos nos 
quais esteja ausente o documento.

§ 2º Os recursos terão efeito devolutivo e suspensivo.

§ 3º A decisão do julgamento de recurso devidamente 
instruído, deverá ser dada no prazo máximo de 60 (ses-
senta) dias, contados da data do protocolo de interpo-

I. Grupo 1: infrações que não criem à Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana ou às Concessionárias 
impacto operacional;

II.  Grupo 2:  infrações que causem à Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana ou às Concessionárias 
inconvenientes operacionais menores ou intermitentes;

III. Grupo 3: infrações que façam com que a Secretaria 
de Transportes e Mobilidade Urbana ou as Concessioná-
rias operem em nível seriamente degradado de função 
ou desempenho;

IV. Grupo 4: infrações que impeçam a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana ou as Concessionárias 
o acesso aos equipamentos, à rede de comunicação ou às 
aplicações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

Art. 70 Os infratores ficam sujeitos às seguintes pena-
lidades:

I. advertência escrita - a ser aplicada à Concessionária na 
primeira vez que ocorrer qualquer das infrações classi-
ficadas no Grupo I;

II. multa - a ser aplicada à Concessionária na primeira 
reincidência de qualquer das infrações do Grupo I ou na 
primeira ocorrência de qualquer das infrações classifica-
das nos grupos II, III ou IV;

III. retirada do veículo de circulação - a ser aplicada à 
Concessionária através da retenção da Autorização de 
Tráfego, que caracteriza sua proibição de operar quando:

a) o veículo estiver operando com os lacres dos validado-
res ou das catracas violados;
b) os validadores ou catracas não estiverem operando em 
decorrência de ações dolosas ou negligência das Conces-
sionárias;
c) o veículo estiver operando com defeito ou ausência de 
sensores de movimento ou qualquer outro equipamento 
obrigatório, integrante do Sistema.

Art. 71 A fiscalização de campo registrará em seus ar-
quivos e documentos comprobatórios dos serviços de 
fiscalização as infrações constatadas, caracterizando 
sua natureza e grupo.

Art. 72 Constatada a infração, será emitida, conforme o 
caso, a Notificação de Irregularidade ou o Auto de Infra-
ção, sempre em nome da Concessionária, mesmo quando 
o infrator for um de seus agentes.

§ 1º Caso uma infração cometida seja coincidente com 
qualquer daquelas constantes nas legislações munici-
pais, atinentes aos Serviços de Transporte Coletivo de 
Passageiros por Ônibus do Município de Taboão da Ser-
ra prevalecerão os procedimentos de penalidades defini-
das no presente regulamento do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica.

§ 2º Dependendo da natureza da infração, a Notificação 
de Irregularidade poderá estabelecer prazo para a solu-
ção das irregularidades constatadas.

§ 3º A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana 
comunicará à Concessionária, com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas, a realização de vistoria para 
verificação da solução das irregularidades apontadas em 
Notificação de Irregularidade ou Auto de Infração.

Art. 73 A Notificação de Irregularidade poderá se referir 
simultaneamente a várias irregularidades constatadas.

Art. 74 Não cumprida a determinação de sanar irregula-
ridade no prazo estabelecido na Notificação de Irregula-
ridade, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana 
expedirá Auto de Infração correspondente ao descum-
primento constatado, devendo ser expedido um Auto de 
Infração para cada irregularidade não sanada.

Art. 75 A assinatura de agente da Concessionária na No-
tificação de Irregularidade não significa reconhecimento 
de qualquer infração lá descrita, assim como a sua au-
sência não invalida o ato de fiscalização.

Art. 76 A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urba-
na terá prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da emissão 
da Notificação de Irregularidade para autuar o infrator, 
sob pena de arquivamento da Notificação de Irregula-
ridade.

Art. 77 O Auto de Infração, que será numerado sequen-

I. garantir a adequada prestação dos serviços especifica-
dos e sua eficiência quanto ao funcionamento, à seguran-
ça e à atualidade técnica e tecnológica;
II. observar as competências, direitos e obrigações dos 
agentes do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, segundo 
as especificações constantes do Capítulo IV do presente 
Regulamento;
III.  acompanhar permanentemente a operação dos se-
guintes elementos e atividades do Sistema de Bilheta-
gem Eletrônica:

a) de utilização dos cartões pelo pessoal de operação e 
pelos usuários;
b) da base de dados do Sistema, inclusive as informações 
gerenciais da bilhetagem e de controle da operação dos 
serviços;
c) das obras civis e demais condições técnicas necessá-
rias, nas garagens das Concessionárias e em seus veícu-
los, para instalação e operação do Sistema;
d) da comercialização de cartões inteligentes e de crédi-
tos eletrônicos e a comercialização por terceiros;
e) da arrecadação dos valores de venda antecipada de 
créditos eletrônicos.

Art. 63 A fiscalização será exercida pela Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana através de agentes 
próprios, devidamente identificados, ou por intermédio 
de empresa especializada em atividades desta natureza.

Art. 64 A fiscalização da Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana poderá, quando necessário, deter-
minar providências de caráter emergencial, a fim de 
assegurar a continuidade da prestação dos serviços do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

Art. 65 A fiscalização da Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana promoverá, quando julgar necessá-
rio, a realização de auditorias técnica e operacional das 
atividades e instalações das Concessionárias através de 
equipe própria ou de terceiros por ela designada, respei-
tando os sigilos, quando garantidos por lei.

§ 1º A auditoria deverá ser precedida de comunicação 
à Concessionária com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
horas antes de sua realização.

§ 2º A auditoria procederá ao estudo, à análise e a ava-
liação da Concessionária sob os aspectos técnicos e 
operacionais relativos ao Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica, como os equipamentos embarcados nos veículos, 
instalações e equipamentos das garagens, programas e 
procedimentos de manutenção.

Art. 66 Verificada, através do relatório da auditoria, a in-
capacidade técnica ou operacional da Concessionária, a 
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana definirá 
prazos para a regularização das deficiências e a solução 
dos problemas apontados e, caso não sejam atendidas 
as suas determinações, a Concessionária estará sujeita 
às penalidades definidas no presente Regulamento, no 
Contrato de Concessão bem como nas demais legisla-
ções municipais atinentes aos Serviços de Transporte 
Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de 
Taboão da Serra.

Parágrafo único. Nos casos em que ficar comprovado que 
a incapacidade técnica ou operacional é de responsabili-
dade exclusiva da Fornecedora de Tecnologia, garantido 
o contraditório e ampla defesa, as multas serão devidas 
por esta, e pagas diretamente ao Fundo Municipal de 
Transportes, devendo essa exigência estar expressa no 
contrato entre o Administrador do Sistema de Bilheta-
gem Eletrônica e a Fornecedora de Tecnologia.

CAPÍTULO XII
DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E RECURSOS

Art. 67 Compete à Secretaria de Transportes e Mobili-
dade Urbana a fiscalização da operação do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica, com a apuração das infrações e 
aplicação de penalidades.

Art. 68 Constitui infração a ação ou omissão que impor-
te na inobservância, por parte da Concessionária e seus 
empregados ou prepostos, de regras estabelecidas neste 
Regulamento e demais normas e instruções pertinentes.

Parágrafo único. Independente da opção das Conces-
sionárias de formação de consórcio ou eleição de um 
representante das demais, a infração cometida por seus 
empregados e prepostos, será de responsabilidade das 
Concessionárias respectivas.

Art. 69 As infrações serão classificadas, em grupos, se-
gundo suas gravidades:

a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e as 
Concessionárias
2 Problema causa à Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana e às Concessionárias inconvenien-
tes operacionais menores ou intermitentes.
3 Problema faz com que a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana e as Concessionárias 
operem em nível seriamente degradado de função ou de-
sempenho
4 Problema impede que a Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana e as Concessionárias te-
nham acesso ao hardware, à rede ou às aplicações.

§ 3º Metas de Prazo de Atendimento é o tempo que dis-
porá à Fornecedora dos equipamentos para solucionar 
os defeitos de operação por nível de severidade e faixa 
horária.  
I. São as seguintes Metas de Prazo de Atendimento para 
os efeitos do presente Regulamento:

Metas de Prazo de Atendimento (em horas)

Nível de Severidade Faixa Horária da 
Solicitação

Meta em horas 
para a Solução do 
Problema

1 a 48

b 36

2 a 36

b 24

3 a 24

b 12

4 a 12

b 06

onde:

(a) Período compreendido entre 20:00 e 05:00 horas nos 
dias úteis, inclusive aos sábados, e durante todo o dia aos 
domingos e feriados, e

(b) Todos os outros períodos do dia não abrangidos em 
(a).

II. Os prazos de atendimento que aparecem na tabela 
constante no inciso anterior são metas, considerando-se 
uma simultaneidade máxima de 4 (quatro) atendimentos 
com visita ao local.

CAPÍTULO X
DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO DO PESSO-
AL DE CONTROLE E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE 
BILHETAGEM ELETRÔNICA

Art. 59 Não será permitida a participação de pessoal de 
operação nas atividades do Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica sem a adequada habilitação para o manuseio e a 
operação dos produtos e componentes pertinentes a cada 
área de atividade.
Art. 60 É responsabilidade das Concessionárias e do Ad-
ministrador do Sistema o treinamento de todo o pessoal 
envolvido na administração, na operação e na manuten-
ção do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, objetivando 
competência técnica e autonomia plena no exercício das 
respectivas funções.

§ 1º Os empregados das Concessionárias, do Adminis-
trador do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e da Secre-
taria de Transportes e Mobilidade Urbana, diretamente 
envolvidos nas atividades do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica, receberão treinamento da Fornecedora de 
Tecnologia.

§ 2º Os cobradores deverão receber treinamento que os 
habilite a orientar os usuários na utilização dos equipa-
mentos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

CAPÍTULO XI
DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA 
DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Art. 61 A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urba-
na realizará a fiscalização do Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica, conforme atribuição a ela conferida no presente 
Decreto de Regulamentação.

Art.  62 A fiscalização do Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica será realizada   pela Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana com a finalidade de:
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Mobilidade Urbana.

Art. 69 – G3.3 - Deixar de operar, nas garagens, os equi-
pamentos de coleta das informações registradas pelos 
validadores;
 
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G3-06: equipamentos de coleta das informações regis-
tradas pelos validadores - não operar.

Art. 69 – G3.3 - Deixar de transmitir ou transmitir incor-
retamente para o Sistema Central de   Armazena-
mento   e   Processamento   de   Dados,   as   informações 
descarregadas pelos validadores nas garagens;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G3-07: informações descarregadas pelos validadores 
nas garagens - não transmitir. G3-08: informações des-
carregadas pelos validadores nas garagens – transmitir 
incorretamente
G3-09: informações descarregadas 
pelos validadores nas garagens - 
não disponibilizar os dados no Sistema Central em tem-
po previsto.

Art. 69 – G3.5 - Operar os postos de venda em desacordo 
com as prescrições técnicas de funcionamento estabele-
cidas em regulamentação específica;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G3-10:  postos de venda -  operar em desacordo com as 
prescrições técnicas estabelecidas.

Art.  69 –  G3.6 - Não manter as baterias dos veículos em 
perfeitas condições técnicas de funcionamento, de modo 
a alimentar corretamente de energia os validadores e ou-
tros equipamentos embarcados; bem como não manter a 
bateria interna do validador;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G3-11: baterias dos veículos - em más condições técnicas 
de funcionamento. G3-12: bateria do validador - em más 
condições técnicas de funcionamento.

Art. 69 – G3.7 - Utilizar, na limpeza interna dos veículos, 
substância que prejudique o funcionamento dos equipa-
mentos embarcados;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G3-13:  limpeza interna dos veículos - utilizar substân-
cia que prejudique o funcionamento dos equipamentos 
embarcados.

Art.  69 – G3.8 - Iniciar viagem com veículo cujo valida-
dor apresente mau uncionamento;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G3-14: veículo com validador mau funcionamento - ini-
ciar viagem

Art. 69 – G3.9 -  Não administrar ou administrar in-
corretamente a Lista de Indisponibilidade; Penalidade: 
autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G3-15: lista de indisponibilidade - não administrar.
G3-16: lista de indisponibilidade - administrar incorre-
tamente.

 
São as seguintes as infrações do Grupo IV (G4): A partir 
da 1ª ocorrência: Multa de 15 UFM

Art. 69 – G4.1 - Contribuir para a incorreta operação dos 
equipamentos embarcados ou violar seus lacres;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G4-01: equipamentos embarcados - contribuir para in-
correta operação. G4-02: equipamentos embarcados - 
violar lacres.

Art. 69 – G4.2 - Impedir que usuários utilizem créditos 
eletrônicos para pagamento de passagens;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G4-03: créditos eletrônicos para pagamento de passa-
gem - impedir utilização pelos usuários.

manutenção.
G2-06: parada de funcionamento do equipamento de 
acerto do cobrador off line da operadora - não cumprir 
prazo de manutenção.
G2-07: problema ao acionar o aplicativo do equipamento 
de acerto do cobrador nas garagens - não cumprir prazo 
de manutenção.
G2-08: parada de funcionamento da leitora do equipa-
mento de acerto do cobrador - não cumprir prazo de 
manutenção.
G2-09: parada de funcionamento dos palmtops das em-
presas operadoras - descumprir prazo de manutenção.
G2-10: parada em hubs, switches e falha em cabeamento 
em garagens e terminais - não cumprir prazo de manu-
tenção.
G2-11: corrupção do banco de dados da sala de seguran-
ça de geração de créditos e distribuição para os cartões 
master - não cumprir prazo de manutenção.

Penalidade: notificação - nível de severidade IV Agente 
Infrator: Administrador do SBE
Código:
G2-12: falha de operação do HD (ou disk array) do servi-
dor - não cumprir prazo de manutenção.
G2-13: parada de funcionamento de qualquer componen-
te do servidor, exceto HD (ou disk array) - não cumprir 
prazo de manutenção.
G2-14: parada em hubs, switches e falha em cabeamento 
no Sistema Central - não cumprir prazo de manutenção.
G2-15: parada de funcionamento 
de validadores - não c u m -
prir prazo de manutenção.
G2-16: corrupção do banco de dados dos pontos de venda 
off line - não cumprir prazo de manutenção.
G2-17: problemas na catraca que impossibilitem seu fun-
cionamento - não cumprir prazo de manutenção.
G2-18: problemas nos validadores que impossibilitem 
seu funcionamento;
G2-19: interrupção dos circuitos de comunicação entre o 
Sistema Central e Posto (s)
de venda on line - não cumprir prazo de manutenção.

G2-20: parada em hubs, switches e falha em cabeamento 
no (s) Posto (s) de Venda on line - não cumprir prazo de 
manutenção.
G2-21: interrupção dos circuitos de comunicação entre 
o Sistema Central e Secretaria de Transportes e Mobi-
lidade Urbana.
G2-22: parada em hubs, switches e falha em cabeamento 
na Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana - não 
cumprir prazo de manutenção.
G2-23: parada de funcionamento do firewall da Secreta-
ria de Transportes e Mobilidade Urbana - não cumprir 
prazo de manutenção.

Art. 69 – G2.5 - Deixar de registrar, ou registrar erro-
neamente no validador, evento operacional (gratuidades 
sem cartão, controle de viagens), com ou sem interrup-
ção, ocorridos durante a viagem;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G2-24: evento operacional - não registrar.
G2-25: evento operacional - registrar erroneamente.

São as seguintes as infrações do Grupo III (G3): A partir 
da 1ª ocorrência: Multa de 8 UFM

Art. 69 – G3.1 - Deixar de notificar, a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana ou a quem ela indicar, 
o rompimento do lacre de qualquer equipamento sob sua 
guarda ou uso;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE ou Empresa 
operadora
Código:
G3-01: rompimento lacre - não notificar à Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana.

Art. 69 – G3.2 - Deixar de notificar, à Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana ou a quem ela indicar, 
o mau funcionamento de validadores, roletas, sensores e 
outros equipamentos embarcados pertinentes ao Sistema 
de Bilhetagem Eletrônica;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G3-02: mau funcionamento validador - não notificar à 
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.
G3-03: mau funcionamento roleta - não notificar à Secre-
taria de Transportes e Mobilidade Urbana.
G3-04: mau funcionamento sensor - não notificar à Se-
cretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.
G3-05: mau funcionamento outros equipamentos (es-
pecificar) -  não notificar à Secretaria de Transportes e 

Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Códigos:
G1-01: não atender o usuário com cortesia/presteza nos 
postos de venda.
G1-02: desrespeitar tempo máximo de espera de 15 
(quinze) minutos nos postos de venda.

Art. 69 - G1.2 - Deixar de executar os procedimentos de 
início e término de viagem, de bloqueio e desbloqueio de 
validadores (abertura e encerramento da jornada do veí-
culo/ operador) e de abertura (configuração) de operação 
em linha na qual o veículo vai operar;

Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G1-03: início/término de viagem - não executar.
G1-04: bloqueio/desbloqueio de validador - não executar
G1-05: abertura (configuração) de operação em linha na 
qual o veículo vai operar - não executar

Art. 69 – G1.3 - Deixar de cumprir os prazos de manu-
tenção previstos no Capítulo IX
deste Regulamento (níveis I e II);

Penalidade: notificação - nível de severidade I Agente 
Infrator: Empresa operadora
Código:
G1-06: falha no funcionamento do firewall - não cumprir 
prazo de manutenção.
G1-07: falha no funcionamento ou parada em no-breaks 
- não cumprir prazo de manutenção.
G1-08: interrupção do funcionamento dos circuitos com 
o sistema central - não cumprir prazo de manutenção.

Penalidade: notificação - nível de severidade II Agente 
Infrator: Administrador do SBE
Código:
G1-09: interrupção dos circuitos de comunicação com as 
garagens - não cumprir o prazo de manutenção.
G1-10:  problemas ao acionar qualquer aplicativo do Sis-
tema de Bilhetagem Eletrônica em qualquer estação de 
trabalho - não cumprir o prazo de manutenção.
G1-11: corrupção do Banco de dados da sala de seguran-
ça de geração de créditos e distribuição para os cartões 
master - não cumprir o prazo de manutenção.
G1-12: parada de funcionamento de impressora de car-
tões - não cumprir o prazo de manutenção.
G1-13: parada de funcionamento do rádio digital nas 
operadoras - não cumprir o prazo de manutenção.
G1-14: interrupção no funcionamento da leitora - não 
cumprir o prazo de manutenção.

 
São as seguintes as infrações do Grupo II (G2): A partir 
da 1ª ocorrência: Multa de 04 UFM

Art. 69 – G2.1 - Deixar de operar os postos de venda nos 
horários estabelecidos pela Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana;

Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G2-01: postos de venda - não operar no horário estabe-
lecido.

Art. 69 – G2.2 - Deixar de treinar adequadamente os 
operadores do Sistema de
Bilhetagem Eletrônica; Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G2-02: operadores do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica - não t r e i -
nar adequadamente.

Art. 69 – G2.3 - Nos postos de venda, não oferecer con-
dições de uso aos portadores de deficiência;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G2-03:  postos de venda -  não oferecer condições de uso 
aos portadores de deficiência.

Art. 69 – G2.4 - Deixar de cumprir os prazos de manu-
tenção previstos no Capitulo IX
deste Regulamento (níveis III e IV);
Penalidade: notificação - nível de severidade III Agente 
Infrator: Administrador do SBE
Código:
G2-04:  interrupção dos circuitos de comunicação com 
postos de venda e Secretaria de Transportes e Mobilida-
de Urbana - não cumprir prazo de manutenção.
G2-05: problemas graves ou interrupção de funciona-
mento no servidor da garagem - não cumprir prazo de 

sição do mesmo, admitida a prorrogação em caso de 
necessidade de diligências. Se não for proferida decisão, 
incluindo as prorrogações necessárias, o recurso será 
considerado provido.

§ 4º Só se admite recurso contra uma única penalida-
de imposta, sendo liminarmente desconhecida a defesa 
múltipla, exceto quando as penalidades impostas versa-
rem sobre fatos capitulados no mesmo artigo.

§ 5º O recurso só poderá ser interposto pela Concessio-
nária contra a qual foi expedido o Auto de Infração.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 87 A Secretaria de Transportes e Mobilidade Ur-
bana poderá baixar normas complementares ao presente 
Regulamento.

Art.  88  A  remuneração  às  Concessionárias  pela  ope-
ração  do  Sistema  de  Bilhetagem Eletrônica e pelos 
equipamentos, aplicativos e outros gastos com manuten-
ção e instalação dos serviços de Bilhetagem Eletrônica 
poderá ser sustada, por iniciativa da Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana, quando a prestação destes 
serviços acontecerem de forma inadequada ou deficien-
te, descumprindo normas e critérios, sempre no interes-
se público e com o objetivo de melhorar ou impedir a 
degradação dos Serviços de Transporte Coletivo de Pas-
sageiros por Ônibus do Município de Taboão da Serra.

Parágrafo único. A sustação se dará por parecer devida-
mente fundamentado, após realização de processo admi-
nistrativo, cabendo às partes o direito de ampla defesa e 
contraditório.

Art. 89 A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urba-
na poderá intervir na venda de créditos eletrônicos, se 
não forem repassados, pelo Administrador do Sistema 
de Bilhetagem Eletrônica, os valores incontroversos de-
vidos a cada Concessionária.

Art. 90 Os procedimentos e instrumentos utilizados para 
a contratação e a implantação do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica de Taboão da Serra preverão e observarão 
procedimentos de transição entre o sistema atual de or-
ganização e administração dos Serviços de Transporte 
Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de 
Taboão da Serra, no que diz respeito à configuração dos 
serviços, quantitativos e especificações de frota, de for-
ma a assegurar a continuidade dos serviços prestados.

Art. 91 Poderão ser procedidas alterações no presente 
Regulamento com o objetivo de incluir outros agentes no 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

Art. 92 A incidência das multas previstas no Anexo 01 
do presente Regulamento somente dar- se-á após 06 
(seis) meses da aceitação do Teste Final pela Secretaria 
de Transportes e Mobilidade Urbana.

Art. 93 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretá-
rio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Art. 94 Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 06 de abril de 2017.

FERNANDO FERNANDES FILHO
Prefeito

 
ANEXO AO DECRETO Nº 64/2017

Descrição das Infrações do Sistema de Bilhetagem Ele-
trônica.

São as seguintes as infrações do Grupo 1 (G1):

1ª ocorrência: Advertência Escrita

A partir da 1ª reincidência: Multa de 02 UFM

Art. 69 – G1.1 - Deixar de atender aos usuários nos pos-
tos de venda com cortesia e presteza, ou respeitando o 
tempo máximo de espera de 15 (quinze) minutos;
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G4-13: estrutura para emissão de diversos tipos de car-
tões pertinentes ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica - 
não operar.
G4-14: estrutura para emissão de diversos tipos de car-
tões pertinentes ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica - 
operar inadequadamente.

Art. 69 – G4.11 - Deixar de promover a reposição per-
manente de cartões em caso de perda ou aumento do 
número de usuários;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G4-15: reposição permanente de cartões - não promover.

Art. 69 – G4.12 - Comercializar créditos eletrônicos que 
não tenham sido gerados com autorização da Secretaria 
de Transportes e Mobilidade Urbana;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:

G4-16: créditos eletrônicos que não tenham sido gerados 
com autorização da Secretaria de Transportes e Mobili-
dade Urbana - comercializar.

Art. 69 – G4.13 - Utilizar as máquinas de carga para efe-
tuar débito de créditos eletrônicos em cartão inteligente;

Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G4-17: máquinas de carga - utilizar para efetuar débito 
de créditos eletrônicos.

Art. 69 – G4.14 - Deixar de expedir cartão gratuidade 
segundos às determinações da
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana; Pena-
lidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G4-18:    cartão    gratuidade    -    não    expedir    con-
forme    determinações    da
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Art. 69 – G4.15 - Deixar faltar créditos eletrônicos para 
venda nos postos de venda; Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G4-19: créditos eletrônicos nos postos de venda - deixar 
faltar.

Art. 69 – G4.16 - Deixar de executar as obras civis nas 
garagens, necessárias à instalação   dos   equipamentos   
de   recepção   e   transmissão   das   informações regis-
tradas nos validadores;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G4-20: obras civis nas garagens para instalação de equi-
pamentos de recepção e transmissão das informações 
registradas nos validadores - não executar.

Art. 69 – G4.17 - Deixar de providenciar alterações para-
métricas no sistema, a pedido da Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G4-21: alterações paramétricas no sistema a pedido da 
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana - não 
providenciar.

Art. 22 – G4.18 - Deixar de prestar os serviços nos pos-
tos de comercialização de cartões inteligentes e créditos 
eletrônicos listados neste regulamento;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G4-23: serviços nos postos de comercialização - não 
prestar.

Art.  69 – G4.3 -  Danificar  os  equipamentos  de  trans-
missão  e  recepção  de informações instalados nas ga-
ragens;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Empresa operadora
Código:
G4-04:  equipamentos de transmissão/recepção de infor-
mações instalados nas garagens - danificar.

Art. 69 – G4.4 - Expedir cartão gratuidade em desacordo 
com as determinações da
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana; Agente 
Infrator: Administrador do SBE Penalidade: autuação
Código:

G4-05:  cartão gratuidade -  expedir em desacordo com 
as determinações da Secretaria de Transportes e Mobi-
lidade Urbana.

Art. 69 – G4.5 - Deixar de operar adequadamente o Sis-
tema Central de Armazenamento e Processamento de 
Dados; Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G4-06: Sistema Central de Armazenamento e Processa-
mento de Dados - não operar adequadamente.

Art. 69 – G4.6 – Deixar de enviar, ao Servidor de Dados 
da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, no 
prazo estabelecido, os relatórios gerenciais do Sistema 
de Bilhetagem Eletrônica;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G4-07: Relatórios gerenciais do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica – não enviar no prazo estabelecido;

Art. 69 – G4.7 - Não produzir Cartão Master para fins de 
distribuição aos postos de venda;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
G4-08: cartão master - não produzir.

Art. 69 – G4.8 - Deixar de contratar a instalação de cir-
cuitos dedicados ou discados de comunicação de dados, 
segundo as especificações fornecidas pela Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana, ou permitir sua de-
sinstalação;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:

G4-09: circuitos dedicados ou discados de comunicação 
de dados - não contratar instalação conforme especifica-
ções fornecidas pela Secretaria de Transportes e Mobi-
lidade Urbana.

G4-10: circuitos dedicados ou discados de comunicação 
de dados - permitir desinstalação.

Art. 69 – G4.9 - Impedir ou procurar impedir o acesso da 
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana a toda 
e qualquer informação armazenada ou processada pelo 
Sistema Central de Armazenamento e Processamento de 
Dados;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Códigos:
G4-11: informações Armazenadas no Sistema Central - 
impedir acesso.
G4-12: informações Armazenadas no Sistema Central - 
procurar impedir acesso.

Art. 69 – G4.10 - Deixar de operar ou operar inadequada-
mente estrutura para emissão dos diversos tipos de car-
tões pertinentes ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica;
Penalidade: autuação
Agente Infrator: Administrador do SBE Código:
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FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, DECRETA:

DECRETO Nº 57, DE 13 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre: SUPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO DE VERBAS DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Artigo 1º. Ficam suplementadas as dotações especificadas no Anexo integrante deste Decreto e pertencentes ao 
orçamento do corrente exercício, no valor total de R$ 5.368.003,02 (Cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil, três 
reais e dois centavos).

Artigo 2º. As suplementações de que trata o artigo anterior serão cobertas reduzindo-se as dotações especificadas no 
Anexo integrante neste Decreto e pertencentes ao orçamento do corrente exercício, no valor total de R$ 5.368.003,02 
(Cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil, três reais e dois centavos).

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 13 de março de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  CN-SIFPM                                                                                                                 CONAM  |
|                                             Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |
|                                                     CREDITO SUPLEMENTAR                                                          |
|                                            02  DECRETO     00057 / 2017  -  13/03/2017                                           |
|                                                                                                                                  |
| DATA 13/03/2017                                                                                                    Pagina     1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   |
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.02.00| 3.3.90.00.00| 15 452 7012 - 2544| 01  | 00729 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS P |        5.148.243,90 |
| 09.04.00| 3.3.90.00.00| 08 243 4002 - 2411| 05  | 02929 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - J |          219.759,12 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                      TOTAL  |        5.368.003,02 |
                                                                                                              ---------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                               R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADACAO|       ANULACAO    |SUPERAVIT FINACEIRO| OPERACAO DE CREDITO |SUPERAVIT ORCAMENTARIO|         TOTAL       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 0,00  |      5.368.003,02 |              0,00 |                0,00 |               0,00   |        5.368.003,02 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   |
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              A N U L A C A O   D E   D O T A C O E S                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.02.00| 3.3.90.00.00| 15 452 5021 - 2569| 01  | 00217 | LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE   |        1.148.243,90 |
| 06.02.00| 4.4.90.00.00| 15 452 5032 - 1035| 01  | 00223 | AMPLICACAO DAS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA |        1.000.000,00 |
| 13.02.00| 3.3.90.00.00| 27 812 7012 - 2543| 01  | 02427 | CONSERVACAO E REFORMA DE PRACAS E ESPACOS ESPORT |          700.000,00 |
| 11.01.00| 4.4.90.00.00| 10 301 1010 - 1001| 01  | 02465 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE      |        1.300.000,00 |
| 16.02.00| 3.3.90.00.00| 26 453 8001 - 2479| 01  | 02746 | SUBSIDIO DAS PASSAGENS DO TRANSPORTE PUBLICO     |        1.000.000,00 |
| 09.04.00| 3.3.90.00.00| 08 244 4001 - 2574| 05  | 02829 | SERVICO PROTECAL INTEGRAL A FAMILIA - PAIF       |          219.759,12 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                      TOTAL      5.368.003,02 |
                                                                                                              ---------------------

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, DECRETA:

DECRETO N.º 59, DE 27 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre: Concessão de Pensão.

Artigo 1º - Fica concedida pensão, por morte do servidor DOMINGOS FERREIRA DE SANT’ANA, Matrícula nº 
37178, sendo beneficiária a sra. SALOMÉA MARIA DE SANT’ANA, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei Com-
plementar nº 141/2007, conforme Processo nº 189/2017.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 27 de março de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, DECRETA:

DECRETO N.º 060, DE 27 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre: Concessão de Pensão.

Artigo 1º - Fica concedida pensão, por morte da servidora BEATRIZ PEREIRA MACHADO, Matrícula nº 40848, 
sendo beneficiários o sr. ADRIANO ZANETTI MACHADO e as menores LETÍCIA PEREIRA MACHADO e LÍVIA 
PEREIRA MACHADO, representadas legalmente por ADRIANO ZANETTI MACHADO nos termos do artigo 51, 
inciso I e IV da Lei Complementar nº 141/2007, conforme Processo nº 3929/2017.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 27 de março de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, DECRETA:

DECRETO N.º 061, DE 27 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre: Concessão de Pensão.

Artigo 1º - Fica concedida pensão, por morte do servidor FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FEITOSA, Ma-
trícula nº 45508, sendo beneficiária a sra. MICHELE DE ASSIS FEITOSA, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 
Complementar nº 141/2007, conforme Processo nº 976/2017.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 27 de março de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 469/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, RESOLVE:
 
Art. 1º Reestruturar a Comissão Permanente de Julga-
mento de Licitações II (COJUL II) que passa a ser cons-
tituída dos seguintes membros: 

PRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO DAMASCENO
SUPLENTES: ANDERSON PEREIRA
ISAIAS BEZERRA DA SILVA
 
MEMBROS: JOSÉ ALEXANDRE DE FREITAS
MAURÍCIO TADEU GOMES DA SILVA
FLAVIA PEREIRA BARBOSA
DOUGLAS DE LIRA RAMOS
GABRIEL DE SOUZA POLI BARBOSA

Art. 2º Na ausência ou impedimento do Presidente, por 
qualquer motivo, poderá ser substituído pelo suplemen-
te.
                     
Art. 3º Nos termos do artigo 149, da Lei Complementar 
nº 18/94, com a redação dada pela Lei Complementar nº 
72, de 01/01/2001, os membros da COJUL II receberão 
Função Gratificada, conforme tabela constante do refe-
rido artigo, conforme segue:

1 – Pregoeiro e suplentes – nível X;
2 – Demais Membros - nível VI.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 30 de março 
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 472/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Munici-
pal de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, RESOLVE: reestruturar Conse-
lho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e dos Profissionais da Educação criado pela Lei 
Municipal 1.719 de 18 de junho de 2007, modificado pela 
Lei Municipal 2.211 de 04 de novembro de 2014, e no-
mear para o biênio março de 2016 a fevereiro de 2018  os 
seguintes membros: 

I- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTI-
VO 
1-TITULAR: ROSEMARY SERNAGLIA LOUBO 
ROSA
SUPLENTE: ANDREA LIMA DA SILVA HADDAD
2-TITULAR: MARIA CECÍLIA NOVELLO
SUPLENTE: LEONARDO CAMARGO BOLFARINI

II- REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA 
1-TITULAR: VANESSA PEREIRA SIQUEIRA
SUPLENTE: ITALO CARDOSO TARANTINO

III-REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ES-
COLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA 
1-TITULAR: ROSANA APARECIDA CAVICCHIOLI 
SUPLENTE: LEANDRO ANTÔNIO LUÍS DE OLI-
VEIRA 

IV- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNI-
CO ADMINISTRATIVO 
1-TITULAR: ISABEL CRISTINA DE SOUSA
SUPLENTE: MARIA CLAUDINA GOMES DA SILVA

V - REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS 
1-TITULAR: VIVIANE MARIA EIRAS PRAXEDES
SUPLENTE: MARIA CORREIA DE SOUZA
2-TITULAR: FERNANDA BARROS (Vice Presidente)
SUPLENTE: LAÍS SUZANE MOREIRA SOARES 
SILVA

VI -  REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA  sendo um  DA EDU-
CAÇÃO  SECUNDARISTA 
1-TITULAR: ADEMAR DE JESUS SANTOS
SUPLENTE: ALINE ALMEIDA BISPO

2-TITULAR: FABIO FIGUEIREDO DO ESPIRITO 
SANTO
SUPLENTE: RAIANY LIMA SILVA

VII- REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO 
1-TITULAR: NATALIA CORCIONE MIGUEL (Presi-
dente)
SUPLENTE: REGINA REINALDO

VIII - REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTE-
LAR 
1-TITULAR: PAULO BARCELOS
SUPLENTE: VERA LUCIA SOUZA PRADO

Prefeitura de Taboão da Serra, 30 de março de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº.445/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de 
Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, decide INSTAURAR Processo Ad-
ministrativo Disciplinar nº 9.745/2017, em desfavor da 
servidora, Sra. PAOLA MADID, funcional nº 33.068, 
cargo ODONTOLOGO, por suposta prática de ABAN-
DONO DE CARGO, por não comparecimento ao traba-
lho desde fevereiro/2.016, que em tese infringiu o dispos-
to nos artigos 34, inciso I, e art. 35, da LC nº 224/2010, 
nomeando como componentes da comissão disciplinar, 
ALEX ARAUJO DOS SANTOS (PROCURADOR MU-
NICIPAL), MARIA APARECIDA RODRIGUES (SGP) 
e LOURDES DE FÁTIMA SOUZA SANTOS (SMS), 
para sob a presidência do primeiro, iniciarem os traba-
lhos objetivando a apuração dos fatos.

Prefeitura de Taboão da Serra, 24 de março de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 486/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, RESOLVE: 

SUBSTITUIR o servidor Norberto Camil Carreira 
(SMO) pelo servidor Levi Bulhões Alves do Nascimento 
(SMO), na Comissão Sindicante criada pela Portaria nº 
1.143/2013 do Processo de Sindicância nº 19.163/2013.

Prefeitura de Taboão da Serra, 31 de março de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº.378/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de 
Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, resolve INSTAURAR Processo 
Administrativo Disciplinar nº 4.632/2017, objetivando 
a verificação do enquadramento da conduta do fun-
cionário público, Sr. CAIO RODRIGUES DE VIVEI-
ROS, matrícula 45.013, cargo Auxiliar de Classe, em 
razão de suposta prática de INASSIDUIDADE HA-
BITUAL, apresentando no período de janeiro/2017 à 
maio/2016, aproximadamente 69 (sessenta e nove) faltas 
injustificadas,violando em tese os artigos 34, inciso I e 
37 , da Lei Complementar nº 224/2010, nomeando-se 
como componentes da comissão processante, ALEX 
ARAÚJO DOS SANTOS (Procurador Municipal), RO-
SÁLIA BARBOSA FREIRE(SEDUC) e VÂNIA LÚCIA 
TEBET DE OLIVEIRA(SEDUC), para sob a presidência 
do primeiro, iniciarem os trabalhos objetivando a apu-
ração dos fatos.

Prefeitura de Taboão da Serra,  08 de março de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº.468/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, DECIDE pela HOMOLOGAÇÃO do 
Processo de Sindicância nº 26.685/2016, DETERMI-
NANDO que sejam tomadas as medidas para prossegui-
mento do feito, conforme descrito no Relatório Final (fls. 
69 a 77) da citada Sindicância.             

Prefeitura de Taboão da Serra, 30 de março de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
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PORTARIA Nº. 488/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, nos termos do Artigo 129, inciso I da Lei 
Complementar nº 224/2010, e considerando o parecer 
contido nos autos, (fls.36) determina o ARQUIVAMEN-
TO do Processo nº 6.071/2015.
 
Prefeitura de Taboão da Serra, 03 de abril de 2017. FER-
NANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 489/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, nos termos do Artigo 129, inciso I da Lei 
Complementar nº 224/2010, e considerando o parecer 
contido nos autos, (fls.49) determina o ARQUIVAMEN-
TO do Processo nº 33.865/2015.

Prefeitura de Taboão da Serra, 03 de abril de 2017. FER-
NANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 490/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, nos termos do Artigo 129, inciso I da Lei 
Complementar nº 224/2010, e considerando o parecer 
contido nos autos, (fls.38) determina o ARQUIVAMEN-
TO do Processo nº 37.908/2015.
 
Prefeitura de Taboão da Serra, 03 de abril de 2017. FER-
NANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 491/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, nos termos do Artigo 129, inciso I da Lei 
Complementar nº 224/2010, e considerando o parecer 
contido nos autos, (fls.41) determina o ARQUIVAMEN-
TO do Processo nº 8.040/2016.
 
Prefeitura de Taboão da Serra, 03 de abril de 2017. FER-
NANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

PORTARIA Nº. 432/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de 
Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, DECIDE pela DEMISSÃO do Sr. 
MAURICIO XAVIER DE MENDONÇA, cargo MÉDI-
CO, funcional 31.889, por ABANDONO DE CARGO, 
nos termos dos artigos 35 e 34, inciso I, ambos da LC 
224/2010. 

Por determinação dos artigos 160 e 163, da LC nº 
224/2010, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publi-
cação na Imprensa Oficial do Município.
 
Prefeitura de Taboão da Serra, 21 de março de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

PORTARIA Nº.493/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, resolve instaurar o Processo de Sindi-
cância nº 10.850/2017, para apurar os fatos descritos no 
Oficio nº 875/2016, elaborado pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo – SP, protocolo nº 1517-1576 
do GECEP (GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE 
CONTROLE EXTERNO DE ATIVIDADE POLICIAL), 
conforme Deliberação da Corregedora da GCM/TS nos 
termos dos Artigos 127 a 130 da Lei Complementar 
224/2010, nomeando como componentes da Comissão de 
Sindicância, os servidores, SANDRA FIDELIS LEITE 
DALBOSCO (CORREGEDORA DA GCMTS), LUIZ 
MARCELO BORGATTO (GCM SUB-CMT) e BENE-
DITO PRESTES FERRAZ (GCM-CD), para sob a pre-
sidência do primeiro, iniciarem os trabalhos objetivando 
a apuração dos fatos.

Prefeitura de Taboão da Serra, 03 de abril de 2017. FER-
NANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 487/2017

GERSON PEREIRA BRITO, Secretário Municipal-
-SETRAM, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, e conforme o artigo 45, inciso II, da LC 
nº 224/2010, DECIDE aplicar a penalidade de SUSPEN-

SÃO por 03 (três) dias, de 26/04/2017 à 28/04/2017, ao 
funcionário Sr. ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, 
funcional 41.507, cargo Operador de Trânsito, por faltar 
INJUSTIFICADAMENTE ao serviço público, violando 
o artigo 17, inciso III da LC 224/2010, consoante o apu-
rado no Processo Hierárquico nº 6.851/2017.
                                                
Por determinação do artigo nº 160, da LC nº 224/2010, 
caberá recurso, no prazo de 05 (cinco), dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação na Imprensa Oficial 
do Município. 

Prefeitura de Taboão da Serra, 03 de abril de 2017. GER-
SON PEREIRA BRITO - Secretário Municipal - SE-
TRAM

PORTARIA Nº. 488/2017

GERSON PEREIRA BRITO, Secretário Municipal-
-SETRAM no uso das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, e conforme o artigo 45, inciso II, da LC nº 
224/2010, DECIDE aplicar a penalidade de SUSPEN-
SÃO por 03 (três) dias, de 26/04/2017 à 28/04/2017, ao 
funcionário Sr. JORDÃO FELICIANO DA SILVA, fun-
cional 43.652, cargo Operador de Trânsito, por faltar IN-
JUSTIFICADAMENTE ao serviço público, violando o 
artigo 17, inciso III da LC 224/2010, consoante o apurado 
no Procedimento Hierárquico nº 8.538/2017.

Por determinação do artigo nº 160, da LC nº 224/2010, 
caberá recurso, no prazo de 05 (cinco), dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação na Imprensa Oficial 
do Município. 

Prefeitura de Taboão da Serra, 03 de abril de 2017. GER-
SON PEREIRA BRITO - Secretário Municipal - SE-
TRAM

PORTARIA Nº. 419/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, decide INSTAURAR Processo de Sin-
dicância 11.696/2016, objetivando a apuração dos fatos, 
relatados no TC 042722/026/07, nomeando como com-
ponentes da Comissão de Sindicância, ALEX ARAÚJO 
DOS SANTOS (PROCURADOR MUNICIPAL), SID-
NEY MARTIRO DERENZE (SMA) e VERA SAM-
PAIO RODRIGUES DE ALMEIDA (SECOM), para sob 
a presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos objeti-
vando a apuração dos fatos.

Prefeitura de Taboão da Serra, 17 de março de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº.433/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de 
Taboão da Serra, nos termos do Art. 45, inciso III, da 
LC nº 224/2010, DECIDE, aplicar a penalidade de RE-
PREENSÃO à funcionária Sra. IRISNEIDE RODRI-
GUES SANTOS, funcional nº 39.625, cargo Auxiliar de 
Enfermagem, nos termos do artigo 28, inciso I da LC 
nº 224/2010, pelas razões contidas no Processo Admi-
nistrativo Disciplinar nº 16.312/2016. Ficando a funcio-
nária, desde já, INTIMADA a apresentar recurso, caso 
queira, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados da 
publicação da presente, nos termos do Art. 160 da LC 
nº 224/2010.

Prefeitura de Taboão da Serra, 21 de março de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 446/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, decide INSTAURAR Processo Administra-
tivo Disciplinar nº 9.599/2017, objetivando a verificação 
do enquadramento de conduta da funcionária pública, 
Sra. DENI COSTA DOS SANTOS, funcional nº 34.181, 
cargo AJUDANTE GERAL, por solicitação e suposta 
prática de gozo indevido de licença eleitoral sem realiza-
ção de campanha política, conforme informações relata-
das no processo em epígrafe, violando, em tese, os artigos 
13, inciso III, X, e 17, inciso XXII, da LC nº 224/2010, 
nomeando como componentes da Comissão Disciplinar, 
ALEX ARAÚJO DOS SANTOS(PROCURADOR MU-
NICIPAL), SIDNEY MARTIRO DERENZE (SMA ) e 
LOURDES DE FÁTIMA SOUZA SANTOS, para sob a 
presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos objeti-
vando a apuração dos fatos.

Prefeitura de Taboão da Serra, 24 de março de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

PORTARIA Nº 499/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e nos termos do artigo 29, inciso I da Lei Complementar 132/2006, resolve REESTRUTURAR a 
composição do poder público no CMDU (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente) para o 
biênio 2015/2017, que passará a ser representado pelos seguintes membros:

Presidente do CMDU: Fernando Fernandes Filho
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Órgão Titular Suplente

Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano, Habitação e Meio 
Ambiente

Rogério Balzano Arilson Aparecido Romão

Secretaria Municipal da Fazenda Gisele dos Santos Rodrigues Osvaldo Souza Coutinho Filho

Secretaria Municipal de Assuntos 
Jurídicos

Ana Paula Vivas Marta Ferreira Berlanga

Secretaria Municipal de Manuten-
ção e Serviços

Lígia Costa Félix Sérgio Mambelli

Secretaria Municipal de Obras, 
Infraestrutura e Serviços Urbanos

José Antonio Damasceno Maurício Tadeu da Silva

Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho 
e Renda

Simone Purseno dos Santos de 
Morais

Sirley dos Santos Lopes Ferreira

Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Cidadania

Elisangela Moreira Santos Marta Eloíza Lemos Siqueira

Secretaria Municipal de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana

Ítalo Martinelli Júnior

_

Poder Legislativo José Aparecido Alves Érica Franquini

Poder Legislativo Marcos Paulo de Oliveira Ronaldo Onishi

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Segmento Titular Suplente

Conselho Profissional Sonua Regina M. de Pina Luersen 
(AEATS)

Nelson Tavares da Silva (AEATS)

Movimentos de Moradia Lucélia Santos de Lima (Associação 
Por Moradia Família Feliz)

Mário dos Santos(Associação por 
Moradia Família Feliz)

Movimentos de Moradia Terezinha da Silva Genuário (Asso-
ciação Habitacional Bem Viver)

Vitória Regina Lima Ramos (Associação 
Habitacional Bem Viver)

Movimentos de Moradia Não houve indicação formal Não houve indicação formal

Entidade Educacional Dalton Giovaninni (Faculdade Anhan-
guera de Taboão da Serra)

Claudinei José Sarchesi (Faculdade 
Anhanguera de Taboão da Serra)

Empresarial Não houve indicação formal Não houve indicação formal

Empresarial Não houve indicação formal Não houve indicação formal

Associação de Bairro Não houve indicação formal Não houve indicação formal

Movimento Social ou ONG Não houve indicação formal Não houve indicação formal

Sindicato de Trabalhadores Não houve indicação formal Não houve indicação formal

REPRESENTANTES REGIONAIS

Região Titular Suplente

Região 01 Antonio Alves Barreto Júlia Azzi Collet e Silva

Região 02 Adelmário Aparecido Soares de Arifa Não houve indicação formal

Região 03 Rafael Hengstmann de Souza Silva Não houve indicação formal

Região 04 Antonio Henrique da Silva Ferreira Não houve indicação formal

Região 05 Rafael Samuel da Silva Santana Não houve indicação formal

Região 06 Camila Pendloski Gomes Vilela Não houve indicação formal

Região 07 Manoel Paulo Teixeira Não houve indicação formal

Região 08 Fábio Leal Cavalcante Não houve indicação formal

Região 09 Wagner Pereira da Silva Não houve indicação formal

Região 10 Não houve indicação formal Não houve indicação formal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 06 de abril de 2017. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
TABOÃO DA SERRA - COORDENADORIA 

DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA COMUNICA:

N.º PROCESSO: 9187/2016       
RAZÃO SOCIAL: PESCADOS OLIVEIRA FISH 
LTDA - ME
CNPJ / CPF: 23.596.598/0001-29
ENDEREÇO: AV. LAURITA ORTEGA MARI, 1380 – 
VILA DAS OLIVEIRAS – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS
Em 30/03/2017
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 23978/2010
RAZÃO SOCIAL: LINDALVA MARIA DA CONCEI-
ÇÃO 
CNPJ / CPF: 11.661.362/0001-40
ENDEREÇO: RUA GERALDO DE ARAÚJO SAN-
TOS, 266 – JD. HELENA – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO
Em 30/03/2017
Deferida a solicitação de Cancelamento de Licença de 
Funcionamento. 

N.º PROCESSO: 11904/2016
RAZÃO SOCIAL: QUELVIN DOS SANTOS SILVA
CNPJ / CPF: 23.024.270/0001-38
ENDEREÇO: RUA BRAZILINA BEU, 246 – VILA IN-
DIANA – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: QUELVIN DOS SANTOS SILVA
Em 30/03/2017
Deferida a solicitação de Cancelamento de Licença de 
Funcionamento. 

N.º PROCESSO: 19564/2014
RAZÃO SOCIAL: JURACI SILVA PAIXÃO
CNPJ / CPF: 12.258.106/0001-79
ENDEREÇO: RUA PASCHOAL ANTONIO POLITA-
NO, 320 – PQ. PINHEIROS – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: JURACI SILVA PAIXÃO
Em 30/03/2017
Deferida a solicitação de Cancelamento de Licença de 
Funcionamento. 

N.º PROCESSO: 2673/2017
RAZÃO SOCIAL: GRACIMAR TRANSPORTES E 
TURISMO LTDA
CNPJ / CPF: 62.348.289/0001-91
CNAE: 3600-6/01 (Captação, Tratamento e Distribuição 
de Água)
ENDEREÇO: AV. JOSÉ DINI, 264 – CHÁCARA 
AGRINDUS
Em 30/03/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Es-
tadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo 
município através da Lei Municipal 1225/1998, torna 
público o processo administrativo sanitário. 
Data da Autuação: 20/01/2017 por meio do AIF-TS 1310.
Tipificação da infração: inciso XX do artigo 122 da Lei 
Estadual 10083/1998 adotada pelo município por meio 
da Lei 1225/1998.
Defesa: a defesa não foi apresentada pelo infrator.
Data da decisão da penalidade: 15/03/2017.
Penalidade imposta: Advertência por meio do AIP-TS 
1457.
Data da lavratura AIP: 26/03/2017.
Decisão final: não apresentado recurso à autoridade sa-
nitária. Fica mantida a penalidade aplicada.

N.º PROCESSO: 28136/2015
RAZÃO SOCIAL: A O DOS SANTOS TRANSPOR-
TES - ME
CNPJ / CPF: 05.875.994/0001-03
CNAE: 3600-6/02 (Distribuição de Água por cami-
nhões)
ENDEREÇO: Rua Líbia, 522 – Parque Monte Alegre
Em 30/03/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Es-
tadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo 
município através da Lei Municipal 1225/1998, torna 
público o processo administrativo sanitário. 
Data da Autuação: 26/08/2015 por meio do AIF-TS 1215.
Tipificação da infração: inciso XX do artigo 122 da Lei 
Estadual 10083/1998 adotada pelo município por meio 
da Lei 1225/1998.
Defesa: a defesa não foi apresentada pelo infrator.
Data da decisão da penalidade: 22/11/2016.
Penalidade imposta: Multa no valor de 94 UFMs (noven-

ta e quatro unidades fiscais do município) por meio do 
AIP-TS 1456.
Data da lavratura AIP: 02/12/2016.
Decisão final: não apresentado recurso à autoridade sa-
nitária. Fica mantida a penalidade aplicada.

N.º PROCESSO: 3059/1999
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE INSTR. POPU-
LAR E BENEFICÊNCIA (Fisioterapia)
CNPJ / CPF: 50.228.097/0011-34
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 810 – PQ. MONTE 
ALEGRE – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: LUIZA RODRIGUES 
RESP. TÉCNICO: MICHELLI REGINA RIBEIRO
CONSELHO PROF.: CREFITO  Nº INSCR: 101533    UF 
: (SP)
Em 30/03/2017
Deferida a solicitação de baixa de responsabilidade téc-
nica de Alessandra Aparecida de Freitas Marthos Fontes 
– CREFITO 81180 através da APM 146/2014 e assunção 
de responsabilidade técnica através da APM 147/2014.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 26978/2016       DATA DE VALIDADE: 
03/04/2018
RAZÃO SOCIAL: RAIA DROGASIL S/A
CNPJ / CPF: 61.585.865/1466-01
ENDEREÇO: AV. DR. JOSÉ MACIEL, 41 – JD. MA-
RIA ROSA – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARCÍLIO D’AMICO POUSADA
RESP. TÉCNICO: FLÁVIA FRANÇA MOREIRA DOS 
SANTOS
CONSELHO PROF.: CRF  Nº INSCR: 66794    UF : (SP)
RESP. TÉCNICO SUBST.: EDILENE CARNEIRO DE 
ANDRADE
CONSELHO PROF.: CRF  Nº INSCR: 80014    UF : (SP)
RESP. TÉCNICO SUBST. 2: VANDA LUCIA LEO
CONSELHO PROF.: CRF  Nº INSCR: 80014    UF : (SP)
Em 03/04/2017
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento 
Inicial.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

CADASTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RETINÓI-
DES SISTÊMICOS

A diretora de Vigilância Sanitária no uso de suas atri-
buições, considerando-se a Portaria SVS/MS 344/98, 
que dispõem sobre o controle de medicamentos e subs-
tâncias, informa o cadastramento para armazenar e dis-
pensar medicamentos a base de substâncias retinóides de 
uso sistêmico constantes na lista C2 da Portaria SVS/
MS 344/98 da empresa RAIA DROGASIL, localizada 
na Avenida Dr. José Maciel, 41 – Jd. Maria Rosa – Ta-
boão da Serra – CNPJ. 61.585.865/1466-01.

N.º PROCESSO: 7057/2017
RAZÃO SOCIAL: TAPIOCARIA TABOÃO LTDA - 
ME
CNPJ / CPF: 24.738.558/0001-37
ENDEREÇO: ROD. REGIS BITTENCOURT, 2643 – 
JD. MONTE ALEGRE
Em 03/04/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Es-
tadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo 
município através da Lei Municipal 1225/1998, torna pú-
blica a seguinte DECISÃO em Processo Administrativo 
Sanitário, registrado na data de 07/03/2017. 
Data da Autuação: 23/02/2017. 
Data da Decisão: 16/03/2017.
Tipificação da infração: inciso I do artigo 112 da Lei Es-
tadual 10083/1998.
Decisão final: a Direção da Vigilância Sanitária Munici-
pal decide pela lavratura de penalidade de advertência, 
AIP-TS 0946.
Penalidade Imposta: Advertência.

N.º PROCESSO: 12008/2015       DATA DE VALIDADE: 
24/02/2018
RAZÃO SOCIAL: DROGARIA THEO FARMA LTDA 
- ME
CNPJ / CPF: 21.409.474/0001-61
ENDEREÇO: AV. VIDA NOVA, 28 – PAV. C1-LOJA 
202 – JD. MARIA ROSA – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: LAÍS LETÍCIA DE CAMPOS GRILLO 
CORDEIRO
RESP. TÉCNICO: CARLOS EDUARDO DE JESUS
CONSELHO PROF.: CRF  Nº INSCR: 83192    UF : (SP)

RESP. TÉCNICO: VALDELÍCIO FERREIRA SILVA 
JÚNIOR
CONSELHO PROF.: CRF  Nº INSCR: 77473    UF : (SP)
Em 20/03/2017
Deferidas as solicitações de baixa de responsabilidade 
técnica Regidalva Rodrigues Neres de Sant’anna – CRF 
73375 através da APP 552/2016, assunção de respon-
sabilidade técnica substituta através da APP 084/2017 
e renovação de Licença de Funcionamento através da 
APP238/2016. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 34343/2016       DATA DE VALIDADE: 
07/12/2017
RAZÃO SOCIAL: VACICLIN CLÍNICA MÉDICA E 
VACINAS LTDA
CNPJ / CPF: 02.772.405/0002-54
ENDEREÇO: RUA RAFAEL JURADO NAVAS, 90 – 
PQ. SANTOS DUMONT – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ANTONIO RENATO BONIN
RESP. TÉCNICO: ALINE MELLO DE FREITAS
CONSELHO PROF.: COREN  Nº INSCR: 458.497    UF 
: (SP)
Em 20/03/2017
Deferidas as solicitações de baixa de responsabilidade 
técnica Marcela Aparecida Basilio – COREN 380.710 
através da APM 095/2017 e assunção de responsabilida-
de técnica através da APM 096/2017. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 25515/2014       DATA DE VALIDADE: 
04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: BRJ ODONTOLÓGICA S/S LTDA 
- EPP
CNPJ / CPF: 12.611.954/0001-10
ENDEREÇO: ROD. REGIS BITTENCOURT, 69 – 
CENTRO – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: JOANNA PUCHALA FALEIROS
RESP. TÉCNICO: JOANNA PUCHALA FALEIROS
CONSELHO PROF.: CRO  Nº INSCR: 92227    UF : (SP)
Em 04/04/2017
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 17265/1999       DATA DE VALIDADE: 
04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: CENTRO ÓTICO TABOÃO DA 
SERRA LTDA - ME
CNPJ / CPF: 52.022.100/0001-12
ENDEREÇO: RUA DO CARMO, 86 – VILA SANTA 
LUZIA – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: EDNA SANAE NISHIUCHI
RESP. TÉCNICO: JONÃ NUNES LOPES
CONSELHO PROF.: N/A  Nº INSCR: 00000    UF : (SP)
Em 04/04/2017
Deferidas as solicitações de alteração de responsável 
legal através da APM 056/2017, alteração de endereço 
através da APM 057/2017 e renovação de Licença de 
Funcionamento através da APM 058/2017.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 34886/2011       DATA DE VALIDADE: 
04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: MENDES & BRAGA GESTÃO DE 
RECURSOS EM SAÚDE LTDA - EPP
CNPJ / CPF: 14.396.502/0001-98
ENDEREÇO: AV. PAULO AYRES, 470 – 1.º ANDAR 
– CONJ. 103 – PQ. PINHEIROS – TABOÃO DA SER-
RA/SP
RESP. LEGAL: EDMILSON DIAS MENDES
RESP. TÉCNICO: JOSÉ JOAQUIM DE AZEVEDO 
BRAGA
CONSELHO PROF.: CRM  Nº INSCR: 30392    UF : (SP)
Em 04/04/2017
Deferida a solicitação de renovação de Licença de Fun-
cionamento através da APM 055/2017.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 1837/2017
RAZÃO SOCIAL: Vinimart Comércio de Lanches Ltda 
- ME
CNPJ / CPF: 09.453.269/0001-06
CNAE: 5620-1/01-Fornecimento de alimentos prepara-
dos preponderantemente para empresas
ENDEREÇO: Rua José Pestana, 277 – Bloco B – Jardim 
Maria Rosa
Em 04/04/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Es-
tadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo 
município através da Lei Municipal 1225/1998, torna 
público o processo administrativo sanitário. 
Data da Autuação: 16/01/2017 por meio do AIF-TS 1309.
Tipificação da infração: artigo 8.º, parágrafo único, da 
Lei Estadual 6134/1988 c/c artigo 40 do Decreto Esta-
dual 32955/1991 c/c item 7.3. da Instrução Técnica DPO 
n.º 006 atualizada em 2015 c/c artigo 95 da Lei Estadu-
al 10083/1998 adotada pelo município por meio da Lei 
1225/1998.
Defesa: a defesa não foi apresentada pelo infrator.
Data da decisão da penalidade: 16/03/2017.
Penalidade imposta: Advertência por meio do AIP-TS 
1458.
Data da lavratura AIP: 20/03/2017.
Decisão final: não apresentado recurso à autoridade sa-
nitária. Fica mantida a penalidade aplicada.

N.º PROCESSO: 9794/2017
RAZÃO SOCIAL: Sorveteria PB Shake Ltda - EPP
CNPJ / CPF: 22.773.574/0001-35
ENDEREÇO: Rod. Regis Bittencourt, 2643 – Km 271,5 
– Loja 148 – Cidade Intercap
Em 04/04/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Es-
tadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo 
município através da Lei Municipal 1225/1998, torna 
pública a seguinte DECISÃO FINAL em processo ad-
ministrativo sanitário, registrado na data de 24/03/2017. 
Data da Autuação: 13/03/2017, Auto de Infração AIF-TS 
1360.
Data da Decisão: 03/04/2017.
Tipificação da infração: artigos 76, 94 e 96 da Portaria 
CVS 5/2013.
Penalidade imposta: Advertência, Auto de Imposição de 
Penalidade AIP-TS 1066.

N.º PROCESSO: 9912/2017
RAZÃO SOCIAL: AB RODRIGUES CAFETERIA E 
COMÉRCIO DE BOLOS - ME
CNPJ / CPF: 24.424.222/0001-08
ENDEREÇO: RUA DO TESOURO, 548 ESTANDE 1-2
Em 04/04/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Es-
tadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo 
município através da Lei Municipal 1225/1998, torna pú-
blica a seguinte DECISÃO em processo administrativo 
sanitário, registrado na data de 24/03/2017. 
Data da Autuação: 16/03/2017.
Data da Decisão: 03/04/2017.
Tipificação da infração: Inciso I do artigo 122 da Lei Es-
tadual n.º 10083/1998.
Decisão Final: processo arquivado.

N.º PROCESSO: 10033/2008
RAZÃO SOCIAL: FLÁVIO DOS SANTOS PEREIRA 
MERCADINHO - ME
CNPJ / CPF: 09.324.986/0001-20
ENDEREÇO: RUA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, 
116 – JD. SÃO MORITZ – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: FLÁVIO DOS SANTOS PEREIRA
Em 04/04/2017
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 8247/2002       DATA DE VALIDADE: 
04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: IDEAL MEGA VISION LTDA - ME
CNPJ / CPF: 50.516.285/0001-96
ENDEREÇO: RUA DO CARMO, 64 – VILA SANTA 
LUZIA – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ONDINA HANADA
RESP. TÉCNICO: MILTON MURANAKA
CONSELHO PROF.: N/A  Nº INSCR: 953    UF : (SP)
Em 04/04/2017
Deferida a solicitação de renovação de Licença de Fun-
cionamento através da APM 574/2016.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.
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N.º PROCESSO: 22279/2010       DATA DE VALIDADE: 
04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: DROGARIA J. S. RIBEIRO LTDA
CNPJ / CPF: 11.680.961/0001-00
ENDEREÇO: AV. CID NELSON JORDANO, 786 – 
LOJA 03Q – JD. SALETE – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: SHEILA FERREIRA RIBEIRO
RESP. TÉCNICO: THIAGO FERREIRA
CONSELHO PROF.: CRF  Nº INSCR: 56332   UF : (SP)
Em 04/04/2017
Deferida a solicitação de renovação de Licença de Fun-
cionamento através da APP 150/2016.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 20583/2014       DATA DE VALIDADE: 
04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: MARIA RITA HIROKO NAKA-
MURA
CNPJ / CPF: 066.793.968-75
ENDEREÇO: ESTR. KIZAEMON TAKEUTI, 2633 – 
APTO. 02 – PQ. SÃO JOAQUIM – TABOÃO DA SER-
RA/SP
RESP. LEGAL: MARIA RITA HIROKO NAKAMURA
RESP. TÉCNICO: MARIA RITA HIROKO NAKAMU-
RA
CONSELHO PROF.: CRO  Nº INSCR: 28170    UF : (SP)
Em 04/04/2017
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 14496/2003       DATA DE VALIDADE: 
04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRA MATIAS RENTES
CNPJ / CPF: 264.402.868-03
ENDEREÇO: RUA SENADOR FELINTO MULLER, 
203 – PQ. SANTOS DUMONT – TABOÃO DA SER-
RA/SP
RESP. LEGAL: ALESSANDRA MATIAS RENTES
RESP. TÉCNICO: ALESSANDRA MATIAS RENTES
CONSELHO PROF.: CRO  Nº INSCR: 68249    UF : (SP)
Em 04/04/2017
Deferida a solicitação de renovação de Licença de Fun-
cionamento de estabelecimento e equipamento através 
da APM 196/2016.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 17751/2016       DATA DE VALIDADE: 

04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: ANA HELENA PEREIRA BARBO-
SA
CNPJ / CPF: 353.963.708-74
ENDEREÇO: RUA CLEMENTE RODRIGUES DA 
SILVA, 463 – CASA 03 – JD. MONTE ALEGRE – TA-
BOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ANA HELENA PEREIRA BARBOSA
RESP. TÉCNICO: ANA HELENA PEREIRA BARBO-
SA
CONSELHO PROF.: CRO  Nº INSCR: 105510    UF : 
(SP)
Em 04/04/2017
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento de 
estabelecimento e equipamento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 30870/2016       DATA DE VALIDADE: 
04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: ÉRICA PINHEIRO ODONTO - ME
CNPJ / CPF: 25.534.759/0001-85
ENDEREÇO: AV. ARMANDO DE ANDRADE, 277 – 
2.º ANDAR – PQ. SANTOS DUMONT – TABOÃO DA 
SERRA/SP
RESP. LEGAL: ÉRICA PINHEIRO
RESP. TÉCNICO: ÉRICA PINHEIRO
CONSELHO PROF.: CRO  Nº INSCR: 102626    UF : 
(SP)
Em 04/04/2017
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento de 
estabelecimento e equipamento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 20585/2014       DATA DE VALIDADE: 
04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: YUJI NAKAMURA
CNPJ / CPF: 947.656.508-04
ENDEREÇO: ESTR. KIZAEMON TAKEUTI, 2633 – 
APTO. 02 – PQ. SÃO JOAQUIM – TABOÃO DA SER-
RA/SP
RESP. LEGAL: YUJI NAKAMURA
RESP. TÉCNICO: YUJI NAKAMURA
CONSELHO PROF.: CRO  Nº INSCR: 32362    UF : (SP)
Em 04/04/2017
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 3030/2017
RAZÃO SOCIAL: CRISTIANO DOS SANTOS PE-
REIRA ARTE EM COURO
CNPJ / CPF: 18.362.078/0001-11
CNAE: 1521-1/00 (Fabricação de artigos para viagem, 
bolsas e semelhantes de qualquer material)
ENDEREÇO: Rua Sérgio Cardoso, 307 – Jd. Santo Ono-
fre
Em 30/03/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Es-
tadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo 
município através da Lei Municipal 1225/1998, torna 
público o processo administrativo sanitário. 
Data da Autuação: 26/01/2017 por meio do AIF-TS 1311.
Tipificação da infração: contraria o artigo 95 da Lei Es-
tadual 10083/1998 adotada pelo município por meio da 
Lei 1225/1998; inciso XX do artigo 122 da Lei Estadual 
10083/1998. 
Defesa: indeferida.
Data da decisão do indeferimento: 13/03/2017.
Penalidade imposta: Advertência.
Data da Decisão da penalidade: 13/03/2017.
Data da lavratura da penalidade: 23/03/2017 por meio do 
AIP-TS 1460.
Decisão final: não apresentado recurso à autoridade sa-
nitária. Fica mantida a penalidade aplicada.

N.º PROCESSO: 8310/2015       DATA DE VALIDADE: 
07/04/2018
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES DOS SANTOS
CNPJ / CPF: 073.630.318-94
ENDEREÇO: AV. ARMANDO DE ANDRADE, 277 – 
CASA 02 – PQ. SANTOS DUMONT – TABOÃO DA 
SERRA/SP
RESP. LEGAL: CLEIDE GOMES DOS SANTOS
RESP. TÉCNICO: CLEIDE GOMES DOS SANTOS
CONSELHO PROF.: CRM  Nº INSCR: 47081    UF : (SP)
Em 07/04/2017
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

CONSELHO TUTELAR DE TABOÃO DA SERRA 
– SP - Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal 1565/05

ESCALA MÊS DE ABRIL/2017

DATA DIA SEMANA PLANTÃO 
NOTURNO

01/04/2017 SÁBADO SILVANI

02/04/2017 DOMINGO SILVANI

03/04/2017 SEGUNDA-FEIRA VERA

04/04/2017 TERÇA-FEIRA PAULO

05/04/2017 QUARTA-FEIRA IZABEL

06/04/2017 QUINTA-FEIRA SILVANI

07/04/2017 SEXTA-FEIRA FLAVIA

08/04/2017 SÁBADO FLAVIA

09/04/2017 DOMINGO FLAVIA

10/04/2017 SEGUNDA-FEIRA VERA

11/04/2017 TERÇA-FEIRA PAULO

12/04/2017 QUARTA-FEIRA IZABEL

13/04/2017 QUINTA-FEIRA SILVANI

14/04/2017 SEXTA-FEIRA FLAVIA

15/04/2017 SÁBADO VERA

16/04/2017 DOMINGO VERA

17/04/2017 SEGUNDA-FEIRA VERA

18/04/2017 TERÇA-FEIRA PAULO

19/04/2017 QUARTA-FEIRA IZABEL

20/04/2017 QUINTA-FEIRA SILVANI

21/04/2017 SEXTA-FEIRA FLAVIA

22/04/2017 SÁBADO PAULO

23/04/2017 DOMINGO PAULO

24/04/2017 SEGUNDA-FEIRA VERA

25/04/2017 TERÇA-FEIRA PAULO

26/04/2017 QUARTA-FEIRA IZABEL

27/04/2017 QUINTA-FEIRA SILVANI

28/04/2017 SEXTA-FEIRA FLAVIA

29/04/2017 SÁBADO IZABEL

30/04/2017 DOMINGO IZABEL

OBS: O Conselheiro em Plantão de 24h atenderá na sede 
das 08:00 às 17:00hrs, e após esse horário permanecerá 
em regime de prontidão até às 08:00hrs do dia seguinte.



Imprensa Oficial Cidade de Taboão da Serra 17
 

Edição nº 720 - ano IX - Cidade de Taboão da Serra, SP - Prefeito Fernando Fernandes Filho -  07 de Abril de 2017



Imprensa Oficial Cidade de Taboão da Serra
Edição nº 720 - ano IX - Cidade de Taboão da Serra, SP - Prefeito Fernando Fernandes Filho -  07 de Abril de 201718

 

ESPAÇO DO TRABALHADOR
Vagas oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

Trabalho e Renda
Horário de atendimento de seg a sext das 8h00 às 17h00

Rua Cesário Dau, 535 - Jd Maria Rosa - Taboão da Serra 
Vagas atualizadas em 13/04/2017 - válidas até 20/04/2017 - Sujeitas a alterações

VAGA LOCALIDADE QUANTIDADE DE VAGAS

Ajudante Geral São Paulo 1

Analista Fiscal São Paulo 1

Aux. Administrativo/Financeiro São Paulo 1

Auxiliar De Corte São Paulo 1

Auxiliar De Limpeza São Paulo 1

Controlador De Acesso São Paulo 8

Costureira São Paulo 5

Costureira São Paulo 3

Designer Gráfico São Paulo 1

Estagiário Administração Ou Contabilidade São Paulo 1

Estagiário De Gastronomia São Paulo 2

Estoquista De Peças Automotivas São Paulo 1

Motorista Entregador São Paulo 2

Serviços Gerais São Paulo 5

½ Oficial Marcenaria Taboão da Serra 1

Assistente Administrativo Taboão da Serra 1

Assistente De Gerente  / Sub Gerente Taboão da Serra 1

Auxiliar De Cozinha Taboão da Serra 10

Auxiliar De Loja Taboão da Serra 1

Auxiliar De Vendas Taboão da Serra 3

Cartazista Taboão da Serra 1

Colorista Taboão da Serra 1

Conferente Taboão da Serra 6

Coordenador De Vendas Taboão da Serra 1

Corretor De Imóveis Taboão da Serra 1

Costureira Taboão da Serra 1

Estagiário De Logística Taboão da Serra 1

Estágio Administração Taboão da Serra 5

Fiscal De Caixa Taboão da Serra 1

Fiscal De Prevenção Taboão da Serra 2

Manutenção Em Computador Taboão da Serra 1

Mecânico De Máquinas E Caminhões Taboão da Serra 1

Operador De Empilhadeira Taboão da Serra 11

Operador De Telemarketing – Atendimento 
Cobrança Ativo E Receptivo

Taboão da Serra 150

Operador De Telemarketing –Atendimento 
Receptivo Retenção

Taboão da Serra 190

Operador(A) De Telemarketing Taboão da Serra 30

Porteiro Taboão da Serra 2

Recepcionista Administrativo Taboão da Serra 1

Representante Comercial Taboão da Serra 1

Técnico De Segurança Do Trabalho Taboão da Serra 1

Técnico Em Eletrônica  De Equipamentos 
Médicos

Taboão da Serra 1

Torneiro Mecânico Taboão da Serra 1

Tosador Taboão da Serra 1

Vendedor Externo Taboão da Serra 10

Vendedor Interno Taboão da Serra 2

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)
Horário de atendimento de seg a sext das 8h00 às 17h00

Rua Cesário Dau, 535 - Jd Maria Rosa - Taboão da Serra 
Vagas atualizadas em 13/04/2017 - válidas até 20/04/2017 - Sujeitas a alterações

VAGA LOCALIDADE QUANTIDADE DE VAGAS

Atendente De Restaurante São Paulo 120

 Recepcionista São Paulo 2

 Atendente/ Fiscal De Piso São Paulo 10

132
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A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Presencial nº. G-019/2017. Processo licitatório: 32455/2016. Objeto: RP–“ Aquisição de Material Médico Hos-
pitalar – Grupo Agulhas II”. Sessão pública e entrega de envelopes: 26/04/2017 às 09:00 horas. Local da sessão pública: 
Praça Miguel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, Taboão da Serra/SP. Local para aquisição do edital: gratuitamente, 
no site: www.taboaodaserra.sp.gov.br. Taboão da Serra, 06 de abril de 2017. Takashi Suguino – Secretário Municipal 
de Administração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Presencial nº. G-020/2017. Processo licitatório: 32456/2016. Objeto: RP–“ Aquisição de Material Médico Hos-
pitalar – Grupo Exames”. Sessão pública e entrega de envelopes: 27/04/2017 às 09:00 horas. Local da sessão pública: 
Praça Miguel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, Taboão da Serra/SP. Local para aquisição do edital: gratuitamente, 
no site: www.taboaodaserra.sp.gov.br. Taboão da Serra, 06 de abril de 2017. Takashi Suguino – Secretário Municipal 
de Administração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Presencial nº. G-021/2017. Processo licitatório: 32443/2016. Objeto: RP–“ Aquisição de Material Médico Hos-
pitalar – Grupo Laboratório”. Sessão pública e entrega de envelopes: 02/05/2017 às 09:00 horas. Local da sessão 
pública: Praça Miguel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, Taboão da Serra/SP. Local para aquisição do edital: gra-
tuitamente, no site: www.taboaodaserra.sp.gov.br. Taboão da Serra, 06 de abril de 2017. Takashi Suguino – Secretário 
Municipal de Administração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Presencial nº. G-022/2017. Processo licitatório: 32448/2016. Objeto: RP–“ Aquisição de Material Médico Hos-
pitalar – Grupo Geral”. Sessão pública e entrega de envelopes: 03/05/2017 às 09:00 horas. Local da sessão pública: 
Praça Miguel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, Taboão da Serra/SP. Local para aquisição do edital: gratuitamente, 
no site: www.taboaodaserra.sp.gov.br. Taboão da Serra, 06 de abril de 2017. Takashi Suguino – Secretário Municipal 
de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº. G–008/2017 – Processo Administrativo nº. 32449/2016. Objeto: RP- “Aquisição de Material 
Médico Hospitalar – Grupo Especialidades”. Contratante: Prefeitura do Município de Taboão da Serra. Contratadas: 
* Vital Hospitalar Comercial Ltda., aos itens: 01 – frasco para dieta enteral de plástico 300 ml R$ 0,62, 03 – equipo 
para alimentação enteral R$ 0,93, 04 – touca cirúrgica descartável com elástico R$ 0,06; * Quality Medical Comércio 
Distribuidora de Medicamentos Ltda., aos itens: 05 – punch instrumental cirúrgico descartável tam 3 mm R$ 16,22, 
06 - punch instrumental cirúrgico descartável tam 4 mm R$ 16,22, 07 - punch instrumental cirúrgico descartável tam 
5 mm R$ 16,22, 08 - punch instrumental cirúrgico descartável tam 6 mm R$ 16,22; * Biofac Indústria Comércio e 
Representação Ltda-Epp, ao item: 02 – máscara descartável com forro triplo R$ 0,118, valores constantes do quadro 
resumo, parte integrante do processo. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Assinado em 30 de 
março de 2017. Takashi Suguino. Secretário Municipal da Administração.

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: P.M.T.S. Contratada: TETO CONSTRUTORA S/A. (CNPJ: 13.034.156/0001-35) Objeto: EXECUÇÃO 
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 
VISANDO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO JD. NOVO HORIZONTE, SITUADA A RUA MADRE 
TERESA DE CALCUTÁ, S/Nº – JD. NOVO HORIZONTE III. Vigência Contratual: 455 dias iniciando-se na data 
de assinatura e término em 04/07/18, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo a ser firmado entre as 
partes, nos moldes do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Execução contratual: 365 dias iniciando-se na data da Ordem de 
Início, que será emitida pela Secretaria de Obras. Valor Global Contratado: R$ 1.678.904,29 - Processo Licitatório: 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° P-04/16 - Assinatura: 06/04/17. TAKASHI SUGUINO – SECRETÁRIO DE AD-
MINISTRAÇÃO
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APROVAÇÃO DE PROJETOS

Processo: 39.227/2014 
Requerente: Mitra Diocesana de Campo Limpo
Assunto: Programa de Regularização LC n.º 323/2014
Situação: Indeferido
Data: 18/11/2016

Processo: 11.726/2016
Requerente: Marcio Morgado Nunes de Souza
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 03/04/2017

Processo: 38.684/2013
Requerente: Lesio de Souza Russo 
Assunto: Programa de Regularização LC n.º 291/2012
Situação: Comunique-se
Data: 03/04/2017

Processo: 8.971/2017
Requerente: Belchior Nunes Gonçalves 
Assunto: Copia de Documentos 
Situação: Deferido 
Data: 03/04/2017

Processo: 36.128/2014
Requerente: Matilde Trappel Brik
Assunto: Programa de Regularização LC n.º 323/2014
Situação: Comunique-se
Data: 03/04/2017

Processo: 11.724/2008
Requerente: JPV Madeiras Ltda.
Assunto: Alvará de Construção
Situação: Comunique-se
Data: 04/04/2017

Processo: 8.390/2017
Requerente: Rafael Antonio Silva Souza
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação do solo
Situação: Deferido
Data: 04/04/2017

Processo: 19.682/2013
Requerente: Eliude Onofre de Oliveira
Assunto: Programa de Regularização LC n.º 291/2012
Situação: Comunique-se
Data: 04/04/2017

Processo: 39.462/2013
Requerente: Paulo Marcos Oliveira Rios
Assunto: Programa de Regularização LC n.º 291/2012
Situação: Comunique-se
Data: 04/04/2017

Processo: 9.722/2017
Requerente: Novaes Garcia Incorporadora e Construtora 
LTDA.
Assunto: Solicitação
Situação: Indeferido
Data: 04/04/2017

Processo: 10.493/2017
Requerente: Elevadores Atlas Schindler S/A
Assunto: Renovação de Cadastral de Profissional Liberal
Situação: Deferido
Data: 05/04/2017

Processo: 37.313/2016
Requerente: Rogerio Aparecido Pereira Neves Medina
Assunto: Programa de Regularização LC n.º 323/2014
Situação: Comunique-se
Data: 05/04/2017

Processo: 19.553/2016
Requerente: R.P da Silva Junior Vidraçaria
Assunto: Programa de Regularização LC n.º 333/2015
Situação: Comunique-se
Data: 05/04/2017

Processo: 38.219/2014
Requerente: Ligia Teixeira Martins 
Assunto: Programa de Regularização LC n.º 323/2014
Situação: Deferido
Data: 04/04/2017

Processo: 29.707/2016
Requerente: Savys Empreendimentos e Participações 
S.A
Assunto: Programa de Regularização LC n.º 333/2015
Situação: Comunique-se
Data: 05/04/2017

Processo: 35.616/2014
Requerente: Luis Roberto dos Santos
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 05/04/2017

Processo: 10.356/2017
Requerente: Fabiana Hernandes de Oris
Assunto: Aviso para pequenos reparos
Situação: Comunique-se
Data: 05/04/2017

Processo: 8.623/2017
Requerente: Hajime Namba
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação do solo
Situação: Deferido
Data: 06/04/2017

Processo: 10.609/2017
Requerente: Claudio Saez
Assunto: Renovação de Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Deferido
Data: 06/04/2017

Processo: 8.633/2017
Requerente: Marcos Antonio Caravelli
Assunto: Cópia de Documentos
Situação: Deferido
Data: 06/04/2017

Processo: 10.561/2017
Requerente: Silvio Francisco de Fazio/e Outro
Assunto: Cópia de Documentos
Situação: Deferido
Data: 06/04/2017

Processo: 38.440/2014
Requerente: Jovino Vidal da Silva
Assunto: Programa de Regularização LC nº 323/2014
Situação: Comunique-se
Data: 06/04/2017

Processo: 40.017/2013
Requerente: Maria de Lourdes Conceição Sousa
Assunto: Programa de Regularização LC nº 323/2014
Situação: Comunique-se
Data: 06/04/2017

Processo: 11.186/2009
Requerente: Reinaldo Pereira da Rocha
Assunto: Alvará de Conservação
Situação: Deferido
Data: 06/04/2017

Processo: 2466/2017
Requerente: Angelita Alves Cavalcante
Assunto: Certificado de Conclusão (Habite-se)
Situação: Deferido
Data: 06/04/2017

Processo: 39.865/2013
Requerente: Regina Meire do Nascimento
Assunto: Programa de Regularização LC n.º 291/2012
Situação: Indeferido
Data: 07/04/2017

Processo: 46.437/2010
Requerente: João Vieira da Silva
Assunto: Alvará de Regularização
Situação: Comunique-se
Data: 07/04/2017

Processo: 11.627/2015
Requerente: Clebio Ribeiro do Vale
Assunto: Alvará de Edificação e Demolição
Situação: Comunique-se
Data: 07/04/2017

Processo: 26.564/2011
Requerente: Jose Carlos Remuska
Assunto: Programa de Regularização LC nº 228/2010
Situação: Comunique-se
Data: 07/04/2017

Processo: 6534/1992
Requerente: Keiko do Brasil Ind. Comercio Ltda
Assunto: Alvará de Regularização
Situação: Comunique-se
Data: 07/04/2017

Processo: 23.528/2013
Requerente: Vicente de Paula Oliveira
Assunto: Programa de Regularização LC nº 291/2012
Situação: Comunique-se
Data: 07/04/2017
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Processo: 38.633/2016
Requerente: Congregação Crista no Brasil de Taboão da 
Serra
Assunto: Programa de Regularização LC nº 333/2015
Situação: Comunique-se
Data: 07/04/2017

Processo: 9.643/2017
Requerente: Marcelo de Almeida Representação Com. 
ME
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação do solo
Situação: Deferido
Data: 07/04/2017

Processo: 9.558/2017
Requerente: Vanderlei Brito de Almeida
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação do solo
Situação: Deferido
Data: 07/04/2017

Processo: 9.557/2017
Requerente: Vanderlei Brito de Almeida
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação do solo
Situação: Deferido
Data: 07/04/2017

Processo: 10.507/2017
Requerente: Marco Antonio Bastos Machado
Assunto: Renovação de Cadastral de Profissional Liberal
Situação: Deferido
Data: 07/04/2017

Processo: 7.730/2017
Requerente: Yara Reiko Nakamura Katayama
Assunto: Cópia de Documentos
Situação: Deferido
Data: 07/04/2017

Processo: 15.444/2016
Requerente: Durbalino Soares dos Santos
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Indeferido
Data: 07/04/2017

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE 
PROCESSOS PELA FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS 07/04/2017

Processo: 19863/2013 
Requerente: AMILTON MENDONÇA KIYOTA
Assunto:  Alvará de Regularização
Situação: Comunique-se
Data: 31/03/2017

Processo:  8892/2016
Requerente: VERA H.M.R. DO VALLE
Assunto:  Alvará de Regularização
Situação: Comunique-se
Data: 04/04/2017

COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS 
DE TABOÃO DA SERRA – COOPERZAGATI

CNPJ 11.118.827/0001-10
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA – 18 de abril de 2017
CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração e Conselho Fiscal convo-
cam todos os cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 18 de abril de 
2017, às 14h00minh, em primeira convocação com 2/3 
dos cooperados, ou às 15h00minh em segunda convoca-
ção, com a presença de metade mais um dos cooperados 
ou às 16h00minh em terceira é ultima convocação com 
o mínimo de 07 (sete) cooperados, na sede da Cooperati-
va, na Rua Áurea Tavares s/n Esquina com Rua Porfírio 
Herdeiro, Parque Industrial das Oliveiras. Na ORDEM 
DO DIA serão discutidos e deliberação sobre os seguin-
tes temas: a) destituição da presidente por ausência in-
justificada por mais de doze (12) meses; b) inclusão de 
novos associados; c) exclusão de associados ausentes; 
d) Prestação de Contas do exercício findo em 31 de de-
zembro de 2016; e) eleição da Diretoria para o triênio 
04.12.2016 a 04.12.2019; f) indicação de representante 
legal da Cooperativa perante a Receita Federal, Certifi-
cadora Digital – Certisign e demais órgãos públicos; g) 
outros temas gerais de interesse dos cooperados, Taboão 
da Serra, 07 de abril de 2017. Luana de Oliveira e Ondina 
Canuto Ruiz Messias - Presidente em Exercício e Mem-
bro do Conselho Fiscal, respectivamente.

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE 
PROCESSOS PELA FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS - DESDOBRO - 07/04/2017

Processo: 4589/2016
Requerente: SAVYS EMPR.PART. S/A
Assunto: Remembramento
Situação: Comunique-se
Data: 05/04/2017

Processo: 6959/2017
Requerente: ALEXANDRE ROSSI E/OU
Assunto:  Desdobro do Lote
Situação: Comunique-se
Data: 05/04/2017

Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

Lei Municipal nº. 1.565/2005 e 
Lei Federal nº. 8.069 de 13/07/90.
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Minuta de Edital FUMCAD 2017

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Taboão da Serra - CMDCA no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 
1.565/2005 e Lei Federal 8.069/90- ECA torna público o 
EDITAL FUMCAD/2017.
Edital de Chamada Pública FUMCAD 2017: SELEÇÃO 
PÚBLICA DE PROJETOS RELATIVOS À PROMO-
ÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE, QUE PODERÃO SER 
FINANCIADOS PELO FUMCAD 2017.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Taboão da Serra - CMDCA, no uso de suas 
atribuições previstas na Lei Federal 8069/90 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA e suas alterações, 
e na Lei Municipal 1.565/2005, no exercício de sua fun-
ção deliberativa e controladora das ações da Política de 
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 
no Município de Taboão da Serra, estabelece o processo 
de análise e seleção de projetos que poderão ser finan-
ciados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Taboão da Serra - FUMCAD 2017, 
que estejam em consonância com as políticas públicas 
da Criança e do Adolescente do Município de Taboão da 
Serra e que sejam inovadores e/ou complementares, con-
forme deliberação da Reunião Ordinária deste CMDCA, 
realizada no dia 16 de março de 2017, que aprovou o texto 
final deste Edital.

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988 que 
preconiza, em seus artigos 226 e 227, que as crianças e 
os adolescentes são sujeitos de direitos;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm

CONSIDERANDO a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compi-
lado.htm

CONSIDERANDO a Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, 
que define como crimes hediondos, entre outros, o estu-
pro e o atentado violento ao pudor, alterando as penali-
dades impostas a esses delitos e aumentando a pena pela 
metade quando a violência é praticada contra menores 
de 14 anos.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm

CONSIDERANDO a Lei Nº 12.594, de 18 de janeiro de 
2012 que institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das 
medidas socioeducativas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional. 
ht t p: //w w w.planalto.gov.br/cciv i l_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12594.htm

CONSIDERANDO a Lei nº 13.257, de 8 de março de 
2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a pri-
meira infância;
ht t p://www.planalto.gov.br/cciv i l_03/_Ato2015-
2018/2016/Lei/L13257.htm

CONSIDERANDO a Lei Federal 13.019 de 31/07/2014 
modificada pela lei 13.204 de 14/12/ 2015 que estabelece 
o regime jurídico das parcerias entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil, em regime 

de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de 
atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, 
em termos de fomento ou em acordos de cooperação; de-
fine diretrizes para a política de fomento; 
ht t p: //w w w.planalto.gov.br/cciv i l_03/_ato2011-
2014/2014/lei/L13019compilado.htm

CONSIDERANDO a lei federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compi-
lado.htm

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.097, de 19 de de-
zembro de 2000 que Altera dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1ode maio de 1943;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10097.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/
decreto-lei-5452-1-maio-1943-415500-publicacaoorigi-
nal-1-pe.html

CONSIDERANDO as Instruções Normativas da Receita 
Federal do Brasil nº 1131/2011, 1246/2012, e 1311/2012; 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.
action?visao=anotado&idAto=39251

CONSIDERANDO o decreto nº 7.179. de  20 de maio de 
2010, que Institui o Plano Integrado de Enfrentamento 
ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá 
outras providências; 
ht t p://www.planalto.gov.br/cciv i l_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7179.htm

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Promoção, Pro-
teção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária;
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescen-
tes/programas/pdf/plano-nacional-de-convivencia-
-familiar-e.pdf

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Enfrentamento 
da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes;
ht tp://www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavir tual /
criancas-e-adolescentes/publicacoes-2013/pdfs/plano-
-nacional-de-enfrentamento-da-violencia-sexual-con-
tra-crianca-e-adolescentes

CONSIDERANDO a Resolução do CONANDA nº 137 
de 21 de Janeiro de 2010 que dispõe sobre os parâmetros 
para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, 
Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
http://www.direitosdacrianca.gov.br/midiateca/publica-
coes/resolucao-no-137-fundos-dos-direitos-da-crianca-
-e-do-adolescente 

RESOLVE:

Estabelecer procedimento e tornar público o Edital de 
Seleção Pública para realizar processo de análise e se-
leção de projetos que poderão ser financiados com re-
cursos subsidiados do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Taboão da Serra - FUM-
CAD/CMDCA que estejam em consonância com as polí-
ticas públicas da Criança e do Adolescente do Município 
de Taboão da Serra e que sejam inovadores e/ou com-
plementares a essas políticas, conforme deliberação em 
Reunião Extraordinária deste CMDCA, realizada em 16 
de março de 2017, que aprovou o texto final deste Edital.

CAPÍTULO I
OBJETIVO

Art.1º - Constitui objeto do presente Edital a seleção de 
projetos a serem financiados com recursos do Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUM-
CAD/Taboão da Serra/SP.

Art.2º - Para os fins deste edital entende-se por projeto o 
conjunto de ações inovadores e/ou complementares das 
políticas públicas de promoção, proteção e de defesa de 
direitos a serem desenvolvidas no município de Taboão 
da Serra, por tempo determinado neste edital, com re-
cursos captados por meio do FUMCAD, ofertados por 
pessoas físicas e jurídicas, tendo como beneficiários 
segmentos de crianças e adolescentes, segundo as deter-
minações  da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
- Estatuto da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO II
DOS EIXOS DE AÇÃO:

Art.3º - Os projetos submetidos a presente seleção deve-
rão indicar, entre os eixos abaixo discriminados, aquele 
que é seu objeto de atuação principal:

I - Eixo: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
a. Projetos inovadores que visem ao desenvol-
vimento de ações que fortaleçam os serviços de acolhi-
mento institucional de forma a fomentar metodologias 
de boas práticas;
b. Projetos que visem à promoção da auto-
nomia dos adolescentes e sua preparação para o desli-
gamento do serviço de acolhimento e sua reinserção à 
convivência familiar e comunitária;
c. Projetos que viabilizem auxílio, apoio e 
orientação às famílias de crianças e adolescentes em 
acolhimento institucional, que estimulem e provoquem 
ações para o desacolhimento na garantia ao direito de 
convivência familiar e comunitária;
d.  Projetos com ações que priorizem o caráter 
intersetorial nos termos do Projeto de Medidas Socioe-
ducativas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 
e que fomentem a articulação dos serviços intersetoriais 
com os atores do sistema de garantia de direitos, para 
atuação junto à família natural ou ampliada, bem como 
junto às crianças e adolescentes atendidos nos serviços 
de acolhimento.
e.  Projetos que foquem no protagonismo do 
público atendido (crianças, adolescentes e familiares), 
comprovando-se a participação deste público no seu mo-
nitoramento, execução e avaliação.

II - Eixo: ENFRENTAMENTO AO USO E/ OU ABUSO 
DE DROGAS 
a.  Projetos que visem à prevenção, atendimen-
to e acompanhamento do uso e/ou abuso de álcool, taba-
co e outras drogas ilícitas.
b.  Projetos voltados à garantia do trabalho em 
rede, que vise a promoção e bem estar da população en-
volvida.
c.  Projetos que considerem a situação do ado-
lescente em cumprimento de medidas socioeducativas 
em meio aberto e em privação de liberdade, para que os 
mesmos possam ser tratados dentro da política de redu-
ção de danos e terem minimizados os efeitos causados 
pela crise de abstinência. 

III – Eixo: TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO 
ADOLESCENTE TRABALHADOR
a.  Projetos que identifiquem e promovam a in-
clusão das crianças e adolescentes, vítimas do trabalho 
infantil em atividades culturais, esportivas, recreativas e 
de lazer  e que trabalhem a inserção de suas famílias nas 
políticas sociais do Município de Taboão da Serra.
b.  Projetos que promovam a qualificação pro-
fissional do adolescente, apoio à entrada no mercado de 
trabalho e geração de renda e que permitam a formação 
técnica profissional e metodológica de adolescentes en-
tre 14 e 17 anos e 11 meses e 29 dias, dentro dos princí-
pios da proteção integral do adolescente, garantidos pela 
legislação brasileira.
c.  Projetos que desenvolvam atividades de for-
talecimento do vínculo, orientação e acompanhamento 
sócio familiar das crianças e adolescentes em situação 
de trabalho infantil na lógica de sua erradicação. 
d.  Projetos que busquem aperfeiçoar e imple-
mentar mecanismos de monitoramento e controle social 
e fiscalização do trabalho infantil e do trabalho proibido 
de adolescentes e jovens, segundo a lista TIP (Piores 
Formas de Trabalho Infantil);

IV - Eixo: CULTURA DE PAZ E METODOLOGIAS 
DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

a. Projetos que visem à proteção e à garantia 
do direito da criança e adolescente que se encontre em 
situação de violência física ou psicológica, doméstica, 
sexual, institucional e outras.
b. Projetos para a prevenção da violência do-
méstica por meio de intervenção e fortalecimento no 
grupo familiar.
c.  Projetos que viabilizem a formação e imple-
mentação de metodologia para   mediação de conflitos 
considerando o atendimento de crianças e adolescentes 
e suas famílias.

Os projetos do Eixo IV poderão estar voltados para:

A. Prevenção primária:
 
a. Projetos que promovam a cultura de paz 
junto a crianças, adolescentes e suas famílias;
b. Projetos que visem formar e informar servi-
dores, funcionários das entidades e todos que atuem no 
atendimento de crianças e adolescentes sobre a realidade 



Imprensa Oficial Cidade de Taboão da Serra
Edição nº 720 - ano IX - Cidade de Taboão da Serra, SP - Prefeito Fernando Fernandes Filho -  07 de Abril de 201730

 

da violência;
c. Projetos que atuem na prevenção da violên-
cia doméstica através de ações junto às famílias, educa-
dores e demais atores do sistema de garantia de direitos.

B. Prevenção secundária: 

a.      Projetos que identifiquem precocemente crianças 
e adolescentes em situação de risco e/ou que já estejam 
sob maus-tratos, acionando a rede de proteção do territó-
rio, para que aconteça a atenção integral em consonância 
com os fluxos já estabelecidos pelas políticas públicas, 
propondo formas para evitar que atos de violência acon-
teçam ou se repitam. 

V - EIXO: GARANTIA DE DIREITOS - PROMOÇÃO, 
DEFESA E CONTROLE

a.  Projetos que promovam a inclusão das 
crianças e adolescentes em atividades culturais, espor-
tivas, recreativas e de lazer;
b.  Projetos destinados a crianças e adolescen-
tes em situação de extrema vulnerabilidade, como na 
rua, em situação de rua e em moradia subnormais;
c.  Projetos destinados às crianças e adolescen-
tes em situação de mendicância e suas respectivas famí-
lias;
d.  Projetos que desenvolvam atividades de 
convivência e fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários dirigidos a crianças de quatro a seis anos 
de idade e suas famílias, incluindo a importância do 
brincar, na perspectiva de prevenir situações de exclusão 
social e de risco.
e.  Projetos de prevenção e enfrentamento ao 
abuso e exploração sexual por intermédio de metodo-
logias inovadoras e/ou complementares com estratégias 
específicas para crianças e adolescentes, familiares e 
profissionais. 
f.  Projetos inovadores e/ou complementares, 
que visem à inclusão de crianças e adolescentes com de-
ficiência; 
g.  Projetos de educomunicação que ofereçam 
formações de desenvolvimento de plataformas colabo-
rativas para adolescentes, visando a democratização 
das mídias e novas tecnologias, bem como vídeo, rádio 
comunitária, comunicação comunitária e ampliação e 
garantia do direito à cidade; 
h.  Projetos voltados ao acompanhamento de 
crianças e adolescentes com transtornos/sofrimento 
mentais e/ou com deficiências e/ou com doenças crôni-
cas e graves;
i.  Projetos voltados aos direitos sexuais e 
reprodutivos que trabalhem na perspectiva de gênero, 
orientação sexual, diversidade e pessoas com deficiên-
cia; 
j.  Projetos que trabalhem a inclusão de crian-
ças e adolescentes imigrantes e/ou refugiados, indíge-
nas, quilombolas e afrodescendentes considerando a sua 
diversidade cultural e étnico-racial;
k.  Projetos que trabalhem com o planejamento 
reprodutivo, a prevenção e o acompanhamento da gravi-
dez na adolescência;
l.  Projetos que trabalhem a prevenção e o 
acompanhamento de crianças e adolescentes com doen-
ças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS; 
m.  Projetos que trabalhem a equidade de gêne-
ro e o respeito à diversidade sexual.
n.  Projetos que atendam a necessidade de ali-
mentação saudável, também através da promoção do 
aleitamento materno, a prevenção do sobrepeso e da 
obesidade infantil, que vise à redução da desnutrição 
crônica e da desnutrição aguda, promovendo práticas 
alimentares e estilos de vida saudáveis.
o.  Projetos que desenvolvam ações junto a 
rede de atendimento a crianças e adolescentes, o tema 
de educação ambiental e sustentabilidade e do consumo 
responsável e consciente de forma a alertar para a ques-
tão do consumismo na infância e na adolescência. 
p.  Projetos de formação de agentes do sistema 
de garantia de direitos visando a promoção e a garantia 
dos direitos da criança e adolescente;
q.  Projetos que possibilitem o fortalecimento 
da articulação da rede de proteção nos territórios, bem 
como de escuta qualificada, encaminhamento, orienta-
ção e informação de crianças e adolescentes atendidos 
na rede. 
r.  Projetos que possibilitem o diagnóstico de 
casos suspeitos ou confirmados de violações de direitos 
humanos e de abuso e exploração sexual;
s.  Projetos formativos e informativos dirigi-
dos a população, as empresas e espaços que realizem 
atividades infanto juvenis abordando a importância da 
prevenção de acidentes para uma infância saudável. 

CAPÍTULO III

DOS PROJETOS 

Art. 4° - Os Órgãos Governamentais e a OSCs - Orga-
nizações da Sociedade Civil poderão propor no máximo 
três projetos, sendo que apenas um será comtemplado 
com recurso do FUMCAD/Taboão da Serra - SP.

Art. 5° - Os projetos apresentados não poderão ultra-
passar o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), no seu 
custo total.

Art. 6° - Os projetos selecionados no presente processo 
terão duração de até 06 (seis) meses, devendo encerrar-se 
em 31 de dezembro de 2017.
 Paragrafo único – A prestação de contas e o desembolso 
econômico serão mensais como está definido no art. 14 
deste edital.

CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Art. 7º - O período e local de apresentação dos proje-
tos será na sede da Secretaria Executiva dos Conselhos, 
Rua Luiz Carlos Ventura, 79, Jardim Mituzi, Taboão da 
Serra, CEP 06775-270, entre os dias 10/04/17 a 28/04/17, 
conforme cronograma em anexo das 8h às 17h, de 2ª à 
6ª feira.
 
Parágrafo 1º - O Projeto deverá ser acompanhado de:
I – Cópia simples do registro da OSC (Organização da 
Sociedade Civil) e do Órgão Governamental no CMD-
CA. A aprovação do projeto como APTO está condicio-
nada ao registro vigente.
II – Declaração: no ato da entrega dos projetos a Orga-
nização da Sociedade Civil e o Órgãos  Governamental, 
deverá apresentar uma declaração em papel timbrado 
(anexo I), assinada pelo Presidente ou pelo responsável 
legal da organização, comprometendo-se a apresentar os 
documentos solicitados neste Edital e os que vierem a 
ser solicitados no momento de celebração da parceria, 
bem como garantindo que não há duplicidade e ou sobre-
posição de verba pública para financiamento do projeto 
apresentado.
III - Folha de rosto (anexo II): no ato da entrega dos pro-
jetos a OSC e Órgão Governamental deverá apresentar a 
folha de rosto (uma via);
IV - Descrição técnica do projeto e plano de trabalho de-
talhado conforme art.8º deste edital (na forma do anexo 
III): as descrições dos projetos devem obedecer rigoro-
samente ao modelo proposto no anexo, sendo o não cum-
primento motivo de desclassificação;
V – Planilha de despesas com memória de cálculo do 
projeto como um todo – (anexo IV)

Parágrafo 2° – Os projetos deverão ser entregues, em pa-
pel, e meio eletrônico.

Parágrafo 3° - O CMDCA de Taboão da Serra publicará, 
conforme calendário em anexo, na Imprensa Oficial do 
Município, a relação dos projetos apresentados.

CAPÍTULO V
DO CONTEÚDO DOS PROJETOS

Art. 8º - Os Projetos deverão ser formatados, obrigato-
riamente, de acordo com os Anexos deste Edital, deven-
do apresentar:

I – Folha de rosto (anexo II);

II – Descrição técnica do projeto conforme anexo III, 
contendo:
1)   Identificação do projeto:
a) Nome do projeto, 
b) Identificação do eixo de execução,
c) Organização proponente, 
d) Informação de e-mail da OSC e Órgão Go-
vernamental para receberem as comunicações do CMD-
CA e do FUMCAD. 
e) Dados de identificação do responsável legal 
da OSC/Órgão Governamental e do responsável legal do 
projeto,

2)  Apresentação da OSC e Órgão Governamental: His-
tórico, apresentação de dados e informações relevantes 
sobre a área de atuação.
3)  Justificativa do projeto: Apresentar descrição da reali-
dade que demanda intervenção da OSC/Órgão Governa-
mental  e que será objeto da parceria, preferencialmente 
com dados quantitativos, justificando a pertinência e 
necessidade do projeto;
4)  Objetivo geral e específicos do projeto: com base na 
justificativa, definir os objetivos que se pretende alcan-

çar;
5) Descrição das atividades que serão executadas para 
atingir os objetivos indicados, demonstrando sua vincu-
lação com as metas definidas (vide item 9);
6)   Abrangência geográfica: indicar o(s) bairro(s), bem 
como, o local de  desenvolvimento das atividades, carac-
terizando a região de atuação;
7) Beneficiários: público a ser abrangido, especificar os 
beneficiários diretos por bairro e indiretos da ação.
8)  Metodologia: descrever o método aplicado e a dinâ-
mica do trabalho, bem como apresentar ferramentas de 
monitoramento e avaliação;
9) Metas: Definir metas quantitativas e qualitativas a 
serem atingidas que tenham relação direta com os obje-
tivos da parceria e permitam verificar objetivamente se 
seu objetivo foi cumprido;
10) Cronograma de execução do projeto: especificar mês 
a mês, e de acordo com as metas, quais ações/atividades 
serão desenvolvidas e o prazo total proposto para a exe-
cução do projeto;
11) Recursos humanos: descrever as funções desempe-
nhadas por todos os profissionais e demais agentes do 
projeto, respeitando a legislação vigente;
12) Demonstração da vinculação entre realidade objeto 
da parceria, as atividades, os materiais a serem adquiri-
dos e as metas; e

III) Planilha de despesas (conforme anexo IV): apresen-
tar planilha justificando as despesas para o desenvolvi-
mento do projeto, por itens, detalhadamente, especifi-
cando os custos mensais e totais.
a) Todas as despesas devem apresentar nexo de 
causalidade com o objeto do projeto;
b) Cronograma físico financeiro, especifican-
do os custos para cada atividade e material adquirido, o 
qual não poderá prever atividades ou despesas nos meses 
em que a entidade não estiver em funcionamento opera-
cional ou administrativo; 
c) Apresentar cronograma de desembolso 
mensal.

CAPÍTULO VI
DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE PARA 
HABILITAÇÃO, AVALIÇÃO, SELEÇÃO E CLASSI-
FICAÇÃO.

Art. 9º - Para avaliação dos projetos apresentados pelos 
Órgãos Governamentais e da OSC, o colegiado observa-
rá os seguintes critérios:
a) A consonância da proposta com o Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 
b) A consonância com a legislação e normativas vigentes 
relacionadas à criança e ao adolescente, em especial ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente e aos Planos que 
garantam os Direitos da Criança e do Adolescente; 
c) Capacidade técnica e administrativa do Órgão Gover-
namental e da OSC para executar o projeto; 
d) Quadro de recursos humanos compatível com a pro-
posta, observando-se a execução do projeto; 
e) Compatibilidade entre a proposta apresentada, e a re-
alidade socioeconômica e cultural que viola os direitos 
das crianças e adolescentes;
f) O público do projeto deve estar circunscrito à área de 
abrangência do CMDCA de Taboão da Serra, preferen-
cialmente crianças e adolescentes das famílias inscritas 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal, que apresentem algum nível de risco social. 
g) Os Projetos apresentados devem ser inovadores e/ou 
complementares à política pública existente no municí-
pio de Taboão da Serra.
h) A proposta de projeto do Órgão do Governamental e 
da OSC somente será considerada APTA se a organiza-
ção proponente estiver (em) devidamente registrada(s) 
no CMDCA de acordo com o art. 91 da Lei 8069, de 1990 
e do art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
i) Apresentar os Anexos I, II, III e IV.

DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS PROJETOS

 Art. 10 - As propostas serão avaliadas pelo colegiado do 
CMDCA, em quatro fases distintas: 
a. HABILITAÇÃO: Nesta fase será julgada a 
condição de habilitação da proponente para participar 
da presente seleção pública, em que será considerado, 
obrigatoriamente, o cumprimento dos art.7º ao art. 8º do 
presente edital, e no que couber na aplicação da Lei nº 
13.019/2014 e suas alterações da Lei 13.204/2015. 
b. AVALIAÇÃO: O colegiado fará a análise 
técnica dos projetos e avaliação final dos projetos apre-
sentados, que terá caráter classificatório e eliminatório; 
c. SELEÇÃO: Nesta fase, o colegiado do 
CMDCA indicará as propostas aptas a realizar o Termo 

de Fomento;
d. CLASSIFICAÇÃO: Nesta fase os projetos 
serão classificados pelo colegiado do CMDCA, con-
forme os critérios definidos neste edital, que indicara a 
quantidade de projetos que serão executados de acordo 
com os recursos disponíveis do FUMCAD/Taboão da 
Serra. 

DA ANÁLISE DOS PROJETOS

Art. 11 - O colegiado do CMDCA responderá pela aná-
lise dos projetos.

Parágrafo 1º- Os membros do colegiado que tenham tido, 
nos últimos cinco anos, vínculo jurídico com alguma 
OSC e Órgão Governamental proponentes de projetos 
devem abster-se e afastar-se do processo de análise. 

Parágrafo 2º - Para subsidiar seus trabalhos, o colegiado 
poderá solicitar o assessoramento técnico de especialis-
tas de Secretarias afins.

Parágrafo 3º - O colegiado analisará, deliberará e apre-
sentará os pareceres sobre os projetos, classificando-os 
àqueles que serão executados.

CAPÍTULO VII
DA PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRO-
JETOS

Art.12 - A publicação de projetos apresentados, aptos e 
sua classificação e dos projetos inaptos, nos termos do 
art. 7º, 8° e 9º deste edital será feita conforme calendário 
em anexo, na sede da Secretaria Executiva dos Conse-
lhos Municipais e na Imprensa Oficial do Município.

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS

Art.13 – Os Órgãos Governamentais e OSCs, cujos pro-
jetos forem considerados inaptos poderão recorrer. Após 
a ciência do parecer do colegiado poderão apresentar 
recurso ao CMDCA no prazo de 03 (três) dias úteis, con-
tados após sua publicação na Imprensa Oficial do Muni-
cípio e na sede da Secretaria Executiva dos Conselhos, 
conforme previsto no calendário anexo.
   
§ 1º O recurso deverá ser devidamente fundamentado, 
considerando todos os pontos levantados e abordados no 
parecer do colegiado do CMDCA. 
§ 2º O recurso deverá ser protocolado na sede da Secre-
taria Executiva dos Conselhos, Rua Luiz Carlos Ventura, 
79, Jd. Mituzi, Taboão da Serra, das 8h às 17h, dentro do 
prazo estabelecido.
§ 3º O colegiado do CMDCA se reunirá em caráter Ex-
traordinário para analisar os recursos e emitirá parecer 
deferindo ou indeferindo o recurso, publicando a decisão 
na sede da Secretaria Executiva dos Conselhos e na Im-
prensa Oficial.

CAPÍTULO IX
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 14 - A prestação de contas consistirá na apresenta-
ção dos seguintes documentos:

I - comprovantes das despesas realizadas;
II - extrato da conta corrente, com a movimentação com-
pleta do período do recebimento da parcela até o último 
pagamento efetuado, e conciliação bancária, em conta 
que deverá ser aberta para o recebimento do recurso do 
FUMCAD;
III - cópia das ordens bancárias ou das transferências 
eletrônicas; 
IV - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, 
quando houver; 
V - Declaração firmada pelo Presidente da entidade re-
cebedora atestando que os recursos foram rigorosamente 
aplicados aos fins concedidos; 
VI - Cópia das guias de recolhimento de encargos so-
ciais, de tributos, de natureza fiscal, trabalhista e previ-
denciária, entre outros; 
§ 1º O município se exime de quaisquer ônus e reivindi-
cações trabalhistas perante terceiros, em juízo ou fora 
dele. 
§ 2º Não serão aceitas notas fiscais rasuradas ou de ori-
gem duvidosa.
§ 3º A nota fiscal, para fins de comprovação da despesa 
do convênio, deverá obedecer aos requisitos de validade 
e preenchimento exigidos pela legislação tributária. 
§ 4º Recibos não se constituem em documentos hábeis 
a comprovar despesas sujeitas à incidência de tributos 
municipais, estaduais e federais. 
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§ 5º A prestação de contas será feita com os documentos 
comprobatórios originais. 
§ 6º Não serão aceitas prestações de contas que conte-
nham notas fiscais referentes a: 
a) bebidas alcoólicas; 
b) cigarros; 
c) energéticos e similares; 
d) descrição do produto/serviço genericamente como 
“DESPESAS”. 
e) despesas com gêneros alimentícios e itens que não fa-
çam parte da atividade principal do convenente; 
§ 7º O pagamento da parcela subsequente ficará condi-
cionado à prestação de contas e respectiva aprovação 
da(s) parcela(s) anterior (es), que deverá ocorrer mensal-
mente.
§ 8º O cronograma de desembolso da verba aprovada 
ocorrerá mensalmente.
VII - Na execução do projeto e na prestação de contas po-
derão ser feitas exigências pelo Órgão Municipal respon-
sável observando as Leis nº 13.019/2014 e suas alterações 
da Lei nº 13.204/2015. 

Art. 15 - Conforme art. 45 da lei 13.019/2014 e Resolução 
do CONANDA nº 137 de 21 de janeiro de 2010, não se-
rão permitidos pagamento com recursos FUMCAD das 
seguintes despesas:
I - Fora do município de Taboão da Serra, exceto as des-
pesas com materiais e serviços que comprovadamente 
sejam de preço menor do que dos fornecedores do Muni-
cípio de Taboão da Serra; 
II - A título de taxa de administração, de gerência ou 
similar;
III - Como pagamento, a qualquer título, a servidor ou 
empregado público de qualquer esfera de governo, inte-
grante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública 
ou parente de dirigente da entidade, inclusive por servi-
ços de consultoria ou assistência técnica; 
IV - Em finalidade diversa da estabelecida na parceria; 
V - Com taxas bancárias, multas, juros ou correção 
monetária, inclusive referentes a pagamentos ou reco-
lhimentos fora dos prazos, salvo se tratar de encargos 
de mora comprovadamente decorrentes unicamente de 
atraso na liberação de repasses por culpa exclusiva da 
administração pública, e no caso dos termos de fomento 
e colaboração, em que se admitem despesas com taxas 
bancárias exclusivamente da conta específica da parce-
ria;
VI - Com publicidade, salvo as de caráter educativo, in-
formativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades, servidores públicos, represen-
tantes ou dirigentes da organização da sociedade civil 
parceira; 
VII - com a aquisição de veículos automotores de qual-
quer natureza; 
VIII - que não guardem nexo de causalidade com a exe-
cução do objeto, ainda que em caráter de emergência; 
IX- Com serviços de cartório da administração da en-
tidade; 
X - Com serviços de consultoria;  
XI - Com ornamentação, cerimonial e coffee break; e 
XII - Com táxi, combustível e estacionamento para 
funcionários da administração da entidade, exceto para 
veículos utilizados pelas crianças e adolescentes benefi-
ciários do objeto da parceria ou para atividades que se 
limitem a visitas a seus domicílios ou para o local de re-
alização do projeto, quando este for diverso da sede da 
entidade. 
Parágrafo único- As despesas com remuneração da equi-
pe de trabalho deverão: 
I - Estar detalhadas no plano de trabalho (anexo III);
II - Ser proporcionais ao tempo dedicado à parceria; 
III - Ser compatíveis com o valor de mercado e observar 
os acordos e as convenções coletivas de trabalho; e
IV - Nos casos em que a remuneração for parcialmen-
te paga com recursos da parceria, ser discriminadas em 
memória de cálculo de rateio da despesa para fins de 
prestação de contas, vedada a duplicidade ou a sobre-
posição de fontes de recursos no custeio de uma mesma 
parcela da despesa. 

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 – O CMDCA convocará em reunião extraordi-
nária de acordo com o calendário em anexo, as Organi-
zações da Sociedade Civil e Orgão Governamental que 
foram habilitados e classificados a executar os projetos 
financiados pelo FUMCAD, emitindo o parecer autori-
zando a assinatura do Termo de Fomento. 

Art. 17 – Com a aprovação do Termo de Fomento fica 
a Organização da Sociedade Civil e o Órgão Governa-
mental responsável pela execução do projeto, obrigada 
a divulgar de forma clara e objetiva em todo material 

de comunicação externo e internamente nos quadros de 
aviso da entidade, que o financiamento do projeto pro-
vém do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FUMCAD/Taboão da Serra, divulgando 
a logomarca do Fundo, do CMDCA e da Prefeitura do 
Município de Taboão da Serra. 

Art. 18 - Integram o presente edital: Cronograma Oficial 
FUMCAD Taboão da Serra – SP 2017 e os Anexos: I, 
II, III, IV, V.

Art. 19 – Este Edital entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação na Imprensa Oficial do Município de 
Taboão da Serra/SP.

Cronograma Oficial FUMCAD Taboão da Serra – SP 2017

DATA AÇÃO

16/03/2017 Reunião Ordinária para aprovação do Edital 
FUMCAD 2017 e seus anexos

07/04/2017 Publicação do Edital na Imprensa Oficial do 
Município

10/04 a 28/04 Entrega dos Projetos na sede da Secretaria 
Executiva dos Conselhos

02/05 a 05/05 Publicação dos Projetos Apresentados pelas 
OSCs e Órgãos Governamentais

08/05 a 10/05 Análise dos Projetos pelo colegiado do CMDCA

12/05/2017 Publicação dos Projetos Aptos e sua classifica-
ção e dos Projetos Inaptos

15/05 a 17/05 Prazo para apresentação dos Recursos dos 
projetos inaptos

18/05/2017 Reunião Extraordinária para análise dos recursos

19/05/2017 Publicação na sede dos Conselhos do deferimen-
to e indeferimento do recurso

23/05/2017 Reunião Extraordinária para autorização do 
Termo de Fomento.
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PORTARIA Nº. 355/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e à vista do resultado apresentado pela 
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 
05/2016, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candi-
datos que preencheram os requisitos legais para ocupar o 
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com 
a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: FONOAUDIOLOGO REF.: 2305

CLAS NOME DOCUMENTO

10 MARIANA DA SILVA COSTA 417956599 - SP

11 MARIA IZABEL MONTEIRO DE 
MORAES

320420619 - SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse 
em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, 
tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o 
artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 06 de março 
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

PORTARIA Nº. 358/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e à vista do resultado apresentado pela 
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 
03/2013, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candi-
datos que preencheram os requisitos legais para ocupar o 
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com 
a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: FISIOTERAPEUTA REF.: 2305

CLAS NOME DOCUMENTO

21 MICHELLI SCHIANTI PASCHOAL 271658708

22 AMANDA VICENTINO 45059510-9

23 JOSE ADOLFO MENEZES GARCIA 
SILVA

436219700

24 MARGARETE KAZUE TAMASHIRO 
ISHIHARA

298501296

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse 
em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, 
tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o 
artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 06 de março 
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

PORTARIA Nº. 362/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e à vista do resultado apresentado pela 
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 
03/2013, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candi-
datos que preencheram os requisitos legais para ocupar o 
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com 
a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: ODONTOLOGO REF.: 2307

CLAS NOME DOCUMENTO

19 PAULA CAMPI LOCATELLI FAVALLI 295778465

20 ANA PAULA DE SOUSA GALANTINI 19379565-6

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse 
em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, 
tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o 
artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 06 de março 
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 409/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e à vista do resultado apresentado pela 
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 
06/2016, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candi-
datos que preencheram os requisitos legais para ocupar o 
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com 
a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: PEB II ARTES  REF.: P21A

CLAS NOME DOCUMENTO

14 SHELLEN MENEZES CAVALIERI 561083174 - SP

15 DEBORA MARIA GOMES DE 
OLIVEIRA

272838615 - SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse 
em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, 
tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o 
artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 15 de março 
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 410/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e à vista do resultado apresentado pela 
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 
06/2016, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candi-
datos que preencheram os requisitos legais para ocupar o 
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com 
a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: PEB II – INGLÊS           REF.: P21A

CLAS NOME DOCUMENTO

8 JOAO PAULO VICENTE DE OLI-
VEIRA

473474141 - SP

9 RENATA MARIN PEREZ 296008783 - SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse 
em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, 
tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o 
artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 15 de março 
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 411/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e à vista do resultado apresentado pela 
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 
03/2016, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candi-
datos que preencheram os requisitos legais para ocupar o 
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com 
a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: AJUDANTE GERAL REF.: 009

CLAS NOME DOCUMENTO

5 ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA 253614399 - SP

Fica o nomeado acima convocado a tomar posse em seu 
cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar 
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 
19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 15 de março 
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 412/2017

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e à vista do resultado apresentado pela 
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 
05/2016, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candi-
datos que preencheram os requisitos legais para ocupar o 
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com 
a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: MÉDICO SOCORRISTA REF.: 2307

CLAS NOME DOCUMENTO

6 ERIVELTON DE ALMEIDA 
SANDES

244683207 - SP

Fica o nomeado acima convocado a tomar posse em seu 
cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar 
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 
19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 15 de março 
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
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SECRETARIA DA FAZENDA
Despacho do Ordenador de Pagamentos

Acolhendo as justificativas das autoridades competentes, responsáveis e ordenadores de despesas de seus órgãos, que 
demonstraram a satisfação do requisito de relevante razão de interesse publico, de que trata a parte final do artigo 5º 
do Estatuto das Licitações, Lei Federal 8.666/93 e demais alterações, para justificar o pagamento de cada uma das 
despesas a seguir indicadas, independentemente da ordem cronológica da respectiva exigibilidade:
a) Despesas regularmente empenhadas relativas à Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial 
da União e Imprensa Oficial Municipal, essenciais ao cumprimento do principio da publicidade dos atos praticados na 
gestão do governo municipal.

Empresa Documento Fiscal Valor R$

Imesp 1129346 2.728,82

Imesp 1128770 2.212,56

Imesp 1128637 885,02

Imesp 1129759 3.835,10

Imesp 1130122 1.401,29

Jornal Gazeta SP 8953 3.060,00

b) Despesas regularmente empenhadas relativas a serviços de caráter contínuo, imprescindíveis para o re-
gular funcionamento das atividades administrativas do Município, cuja inadimplência acarretaria a interrupção no 
fornecimento de serviços de natureza essencial.

Empresa Documento Fiscal Valor R$

AJ Sempre Verde paisagismo 2155 40.000,00

Pluri Rental Comercial Locacoes 526 40.883,40

M.G.R. Confeccoes de Uniformes 55 – 57 – 58 38.530,26

Navarro Comunicacao e Midia Eirelli 262 11.800,00

Novo Cometa Acessorios e autopeças 254 -256 – 252 – 253 – 262 – 261 – 259 - 257 3.592,58

Com. Sisal Mat.para Const. E Serviço Ltda 4525 - 4526 - -4545 -4298 – 4277 – 4544 – 4541 - 4527 28.140,72

C.C.M Garcia Letreiros Eireli 317 756,00

Gasball Armazenadora 126625 – 127134 – 126201 – 2000125123 – 4000125123 – 3000125123 – 126200 
– 127132 – 127906 – 128164 – 127476 – 128383

4.495,00

Hunter comercial Locações 01 1.533,00

DocPrint Service 4748 – 4749 – 2798 – 2799 – 2908 – 2978 – 2907 – 2977 – 2796 – 2797 – 2907 186.819,55

Unyduy Comercial Locações 707 863.462,04

Nação Musical Produções 75 6.000,00

Tectech Brasil Computers 3474 6.805,00

Twenty Itu Locacoes 297 - 296 16.490,00


