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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria assinada pelo Corregedor Geral do Município, referente ao
mês de junho de 2022.
Portaria nº 09/2022 CGM – Proc. nº 8083/2022 – PROCESSO SINDICÂNCIA APURATÓRIA – SEOHAB
São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022.
MAURO RUSSO
Corregedor Geral do Município

GABINETE DE PREFEITO
Proc. nº 5611/22
PORTARIA Nº 38.815 DE 14 DE JUNHO DE 2022
“CONSTITUI GRUPO DE TRABALHO PARA VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM. ”
JOSÉ AURICCHIO JÚNIOR, Prefeito do Município de São Caetano
do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos
termos do inciso VIII, do Art. 69 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a necessidade de consolidar as legislações esparsas do Código Tributário Municipal – CTM;
CONSIDERANDO a necessidade de contratação de empresa competente e com experiência na área tributária para execução de um projeto
moderno e atualizado;
CONSIDERANDO que a consolidação e atualização do CTM envolve
várias secretarias, com a realização de reuniões e encontros para discussão das propostas e demais deliberações;
CONSIDERANDO que o novo CTM vai ajudar na aplicação, interpretação e obediência da legislação tributária municipal, tendo em vista
as inúmeras alterações legislativas desde a edição do CTM vigente,
pautando-se na legislação federal, na jurisprudência e doutrina,
RESOLVE:
Art. 1º Fica constituído o Grupo de Trabalho para consolidação do Código Tributário Municipal – CTM, composto pelos seguintes membros:
I – Secretaria Municipal de Governo – SEGOV:
a) ALANE FERREIRA PEREIRA - titular
b) ELAINE FRIGNANI – suplente
II – Secretária Municipal da Fazenda – SEFAZ:
a) PAULO EGÍDIO TEIXEIRA - titular
b) KELLY CRISTINA VAZ MONTENEGRO – suplente
III – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG:
a) ÍTALO DALL’MAS JÚNIOR – titular
b) RENATA EVELYN DE OLIVEIRA – suplente
IV – Procuradoria Geral do Município – PGM
a) PAULO BARBOSA DE SOUSA – titular
b) ANDRÉ MUNHOZ DE OLIVEIRA – suplente
V – Secretaria de Assuntos Jurídicos – SEJUR
a) ALBERVAN REGINALDO SENA – titular
b) LUCIMARA MARQUES - suplente
VI – Secretaria Municipal de Obras e Habitação – SEOHAB:
a) LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA - titular
b) VLADIMIR GUIRADO CÂNDIDO - suplente
VII – Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental – SAESA:
a) MARIA DANIELA SILVA FORÇA - titular
b) JAQUELINE MALENA TEODORO DE MEDEIROS - suplente
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022, 145º
da fundação da cidade e 74º de sua emancipação Político-Administrativa.
JOSÉ AURICCHIO JÚNIOR
Prefeito Municipal
STEFÂNIA WLUDARSKI
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão
PAULO JOSÉ ROSSI
Secretário Municipal da Fazenda
ROSIANE DE A. VAITKEVICIUS
Diretora do Deptº de Administração e Recursos Humanos

Publicada na Seção de Documentação e Estatística, na mesma data,
mediante sua afixação no local de costume
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente,
com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proc. nº 12919/2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
PROFESSORES NÍVEL II
4ª Convocação – SEEDUC
Tornamos público a quem possa interessar, que os abaixo relacionados, não atenderam ao chamamento da integração, desistiram e/ou
foram excluídos (as), conforme edital, razão pela qual a Sra. Secretária
Municipal de Educação – SEEDUC, autorizou a exclusão do quadro
de classificados e convocados:
CLASS.

NOME

25

ANDRÉ RANGEL DE ABREU

27

CAROLINA NÉRI DA SILVA

28

MARIA IZABEL GOMES

30

KATIA VALLARINI DOS ANJOS

31

ERONDINA MARIA SILVA CARDOSO

32

ANA REGINA DA SILVA ALVES

33

MARIA DE LOURDES TRINDADE

34

EDMARA AUGUSTA DA SILVA

35

MÁRCIA PEREIRA NABARRETE

36

PATRICIA DIAS

39

MICHELE ALESSANDRA ROSA
DOS SANTOS
ANGELA FRANCISCO DOS
SANTOS DURAES
MILLENE ROBERTA CANDIDO
DOS SANTOS

40

KALISMARA DA SILVA SOARES

17

SAMANTHA DOS SANTOS FERREIRA

19

RODRIGO APARECIDO ALVES

20

MÁRCIA DE BARROS

37
38

21
17

NEUZI APARECIDA TOLEDO
PEREIRA
WAGNER RODRIGUES ANTUNES

19

MARCELO ALVES

21

RICARDO ANGELO MONTEIRO
CANALE

FUNÇÃO
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Esp.
Educação Especial
Professor Nível II – Português
Professor Nível II – Português
Professor Nível II – Português
Professor Nível II – Português
Professor Nível II – Matemática
Professor Nível II – Matemática
Professor Nível II – Matemática

São Caetano do Sul, 15 de junho de 2022.
MINÉA PASCHOALETO FRATELLI
Secretária Municipal de Educação

Proc. nº 12919/2021 - Secretaria Municipal de Educação
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL POR PRAZO DETERMINADO DE 01 (UM) ANO
DE PROFESSOR NÍVEL II
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 5ª CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, através da Secretaria
Municipal de Educação - SEEDUC convoca os candidatos aprovados
no Processo Seletivo – Professor Nível II, realizado sob as disposições
do Edital Processo Seletivo Simplificado, abaixo relacionados, a comparecerem na CECAPE – localizado à Rua Tapajós nº 300, Bairro Barcelona, Bairro Santo Antônio, em São Caetano do Sul, para a apresentação de documentos e realização da avaliação admissional, de caráter eliminatório.
O comparecimento deverá se processar de acordo com a escala
abaixo, cuja chamada obedece à ordem de classificação, já observado
o critério de desempate.
Será desclassificado/eliminado o candidato que deixar de comparecer
à convocação.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da
autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.
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20 DE JUNHO DE 2022 ÀS 9H
CLASSI- PROF NIVEL II - ESP. EDUCAÇÃO ESPECIAL NOTA
FICAÇÃO
DEBORAH KOHLRAUSCH ROGÉRIO
52,5
41
ENEIDA GHIRELLI RACON
50
42
JOCIELLY PICANÇO DUARTE
50
43
SUIANE DE ARAÚJO MORAIS BORGES
47,5
44
KAMILA FACIO NOGUEIRA
47,5
45
SUHEID CLEIDIANE SILVA DE LIMA
45
46
MELANIE APARECIDA NAUM
37,5
47
PAULA RENATA DE BRITO SCAVAZZA
37,5
48
ELIS DA SILVA ARAUJO
30
49
CLASSIFICAÇÃO
6
7
8

PROF NIVEL II – CIÊNCIAS FÍSICAS E
BIOLÓGICAS
ADRIANE LOUREÇON DA SILVA
CAMILA TOBARA TESTI
CRISTIANA DE CARVALHO RIBEIRO

NOTA

CLASSIFICAÇÃO

PROF NIVEL II – FÍSICA

NOTA

4
CLASSIFICAÇÃO
7
8
9
10
11
CLASSIFICAÇÃO
7
8
9
10
CLASSIFICAÇÃO
22
23
24
25
26
CLASSIFICAÇÃO
22
23
24
25
26

MANUEL MESSIAS LAUREANO DANTAS
PROF NIVEL II – ARTE
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA
RENATO BABOLIM RIBEIRO
THAIS IGLESIAS QUARTIM DE MORAES
SIMONE GONÇALVES DA SILVA
MARIA LISANDRA DE OLIVEIRA ZAMBOM
PROF NIVEL II – HISTÓRIA
CLÁUDIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES
HENRIQUE NUNES DE ALMEIDA
ISRAEL DOMINGUES NOVAES
RAUL PRIETO DE JESUS
PROF NIVEL II – MATEMÁTICA
GEOVANA FERREIRA DO NASCIMENTO
ALCIDES HERBERT ONEDA
DEISE FIGUEIREDO
FABIAN LUCIO FONTOURA
MARLENE CORREA HENRIQUE
PROF NIVEL II – PORTUGUÊS
NÁDIA SOARES VIEIRA
AMANDA LARISSA COSTA LIMA
THAMIRES VITÓRIA LEANDRO LEMOS
PRISCILA TIBÉRIO
ROBERTO TOKUDA

47,5
47,5
45

42,5
NOTA
52,5
52,5
47,5
42,5
42,5
NOTA
50
47,5
45
45
NOTA
45
42,5
42,5
42,5
40
NOTA
45
45
45
42,5
42,5

São Caetano do Sul, 15 de junho de 2022.
MINÉA PASCHOALETO FRATELLI
Secretária Municipal de Educação

EDITAL – PROGRAMA TODA FORÇA AO ESTUDO - 2022
A Secretária Municipal de Educação de São Caetano do Sul torna pública a abertura de inscrições para os estudantes interessados em concorrer ao Programa Toda Força ao Estudo no ano de 2022.
O Programa Toda Força ao Estudo consiste num conjunto de políticas
públicas e ações voltadas para assegurar a permanência dos estudantes da rede pública municipal de ensino em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, bem como seu engajamento com os estudos. O Programa compreende ainda a prestação de auxílio financeiro, por meio
de Bolsa Auxílio de Permanência Estudantil no valor de R$ 100,00
(cem reais) mensais, respeitado o limite de até 3.500 (três mil e quinhentos) estudantes beneficiados, com pagamento a contar da competência de junho a dezembro de 2022, observada a disponibilidade
orçamentária-financeira aos estudantes que preencham, cumulativamente, de acordo com a Lei Municipal nº 6.014/2022, os seguintes
requisitos:
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente,
com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
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•

Estejam regularmente matriculados nas unidades escolares da
rede pública municipal de São Caetano do Sul: educação infantil,
ensino fundamental regular e ensino médio;
•
Sejam estudantes residentes no município de São Caetano do
Sul;
•
Cumpram os requisitos de engajamento estudantil, conforme definido em regulamento da Secretaria Municipal de Educação,
quando ensino fundamental regular e ensino médio;
•
Façam parte do grupo em situação de vulnerabilidade.
Considera-se como pessoa em situação de vulnerabilidade, a seguinte
ordem, respeitando o limite de 3.500 (três mil e quinhentos) auxílios:
I. Estudantes com deficiência, público alvo da Educação Especial;
II. Estudantes grávidas e puérperas;
III. Estudante da educação básica internado para tratamento de
saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado;
IV. A família em situação de extrema pobreza ou pobreza, cuja
renda familiar per capita mensal seja igual ou inferior a R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais).
Não sendo atingido o limite de 3.500 (três mil e quinhentos) auxílios,
poderá ser contemplada a família em situação de pobreza, cuja renda
familiar per capita mensal compreenda o valor de R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais) a R$ 600,00 (seiscentos reais).
As famílias com mais de um estudante matriculado na Rede Municipal
de Ensino e que se enquadre nos critérios de concessão, receberão o
valor correspondente a cada um dos estudantes.
Todos os estudantes que se enquadrarem nos critérios estabelecidos
na legislação deste benefício terão que efetuar a inscrição no período
estipulado neste Edital. Não será concedido benefício ao estudante
que não efetuar a inscrição.
DA INSCRIÇÃO: As inscrições serão realizadas no período de
17/06/2022 a partir das 9h até 22/06/2022 às 23h59, no Portal da Educação com acesso através do link gg.gg/estudoscs.
Para acessar o formulário, os pais ou Responsável Legal devem
estar logados com o e-mail “scseduca” do aluno ou gmail dos
pais ou Responsável Legal.
A inscrição completa consiste no preenchimento do formulário e envio
da documentação solicitada. É de total responsabilidade dos pais ou
representante legal o envio correto da documentação, sendo este, motivo de indeferimento, caso não sejam enviados no prazo estipulado
neste Edital, os documentos necessários para análise dos critérios estabelecidos na legislação.
DA DOCUMENTAÇÃO:
1 – COMPROVANTE DE ENDEREÇO DE ABRIL OU MAIO DE 2022
EM NOME DOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL; 2 - SE OS PAIS
FOREM FALECIDOS, APRESENTAR CERTIDÃO DE ÓBITO; 3 - RG
E CPF E COMPROVANTE DE RENDA DE TODOS OS MORADORES
DA RESIDÊNCIA (DOIS ÚLTIMOS HOLERITES); 4 – ATESTADO MÉDICO INDICANDO A CONDIÇÃO DE GESTANTE (APENAS PARA
AS ALUNAS QUE SE DECLARAREM GESTANTES); 5 – ATESTADO
MÉDICO INDICANDO A CONDIÇÃO DE PUÉRPERA (APENAS
PARA AS ALUNAS QUE SE DECLARAREM PUÉRPERAS); 6 - DECLARAÇÕES DIVERSAS (DECLARAÇÃO EXPLICANDO DETERMINADA SITUAÇÃO DE MORADIA OU RENDA FAMILIAR QUE JULGUE NECESSÁRIA PARA APROVAÇÃO DO AUXÍLIO).
O RESULTADO FINAL: A listagem final será publicada no Portal da
Educação até o dia 27/06/2022.
DO INDEFERIMENTO: Do indeferimento caberá recurso dirigido à Secretaria Municipal de Educação em até 02 (dois) dias úteis e que deverá ser enviado para o e-mail graduar@saocaetanodosul.sp.gov.br
DA PERMANÊNCIA NO PROGRAMA: São condições para a permanência no Programa:
I. Frequência escolar mínima exigida;
II. O rendimento nas avaliações;
III. O cumprimento do calendário nacional de vacinação;
IV. A realização de pré-natal, se estudante grávida.
Profa. MINÉA PASCHOALETO FRATELLI
Secretária Municipal de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO Nº 01/2022
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PLANO DE CURSO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA,
E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, com
fundamento na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei
Federal nº 13.415 que altera a LDB 9394/96, no Decreto Municipal
nº 11.248 de 08 de março de 2018, à vista do Parecer CNE/CEB
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da
autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.
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nº 3/2018, do Parecer CNE/CP nº 7/2020, da Resolução CNE/CP nº 1,
de 05 de janeiro de 2021, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
(CNCT) e Guia PRONATEC de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).
Delibera
Art. 1º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Sistema
de Ensino Municipal de São Caetano do Sul, regular-se-á por esta Deliberação.
Art. 2º Pertencem ao Sistema Municipal de Ensino de São Caetano
do Sul as instituições que ofertam os Cursos Técnicos com autorização
de funcionamento concedida pela Secretaria Municipal de Educação,
nos termos da legislação vigente e das normas deste Conselho.
Art. 3º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é modalidade
educacional integrada às demais modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, organizada por eixos tecnológicos, em consonância com a estrutura sócioocupacional do trabalho e as exigências de formação profissional, observadas as leis e normas vigentes.
Art. 4º São princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio:
I. articulação com o setor produtivo para a construção coerente de
itinerários formativos, com vista ao preparo para o exercício das
profissões operacionais, técnica, na perspectiva da inserção laboral dos estudantes;
II. respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas;
III. respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho;
IV. estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e
socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da
cultura e da tecnologia, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social;
V. indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino e aprendizagem,
considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando
os sujeitos do processo e as metodologias ativas e inovadoras
de aprendizagem centradas nos estudantes;
VI. interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na
prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de
conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular;
VII. observância às necessidades específicas das pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades ou superdotação, gerando oportunidade de participação
plena e efetiva em igualdade de condições no processo educacional e na sociedade;
VIII. reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos povos indígenas, quilombolas, populações do
campo, imigrantes e itinerantes;
IX. autonomia e flexibilidade na construção de itinerários formativos
profissionais diversificados e atualizados, segundo interesses
dos sujeitos, a relevância para o contexto local;
X. identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que
contemplem as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais;
XI. autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração,
execução, avaliação e revisão do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), respeitada as legislações vigentes.
Art. 5º Os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio
serão oferecidos na modalidade presencial, sendo que 20 % (vinte por
cento) do total da carga horária dos cursos poderão ser ofertados na
modalidade a distância, desde que haja suporte tecnológico adequado.
Art. 6º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio abrange:
I. habilitação profissional técnica, relacionada ao curso técnico;
II. qualificação profissional técnica, como etapa com terminalidade
de curso técnico; e
III. especialização profissional técnica, na perspectiva da formação
continuada.
§ 1º Os cursos técnicos devem desenvolver competências profissionais de nível tático e específico relacionadas às áreas tecnológicas
identificadas nos respectivos eixos tecnológicos.
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente,
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Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
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§ 2º A qualificação profissional como parte integrante do itinerário da
formação técnica e profissional do Ensino Médio será ofertada por
meio de um ou mais cursos de qualificação profissional, nos termos
das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM),
desde que articulados entre si, que compreendam saídas intermediárias reconhecidas pelo mercado de trabalho.
§ 3º O curso de especialização profissional técnica, enquanto formação continuada, somente poderá ser ofertado por instituição de ensino
devidamente credenciada e vinculada a um curso técnico correspondente devidamente autorizado.
Art. 7º Os cursos de Educação Profissional Técnica podem ser organizados por itinerários formativos, observadas as orientações oriundas
dos eixos tecnológicos.
§ 1º Entende-se por itinerário formativo na Educação Profissional Técnica o conjunto de unidades curriculares, etapas ou módulos que compõem a sua organização em eixos tecnológico e respectiva área tecnológica, podendo ser:
a) propiciado internamente em um mesmo curso, mediante sucessão de unidades curriculares, etapas ou módulos com terminalidade ocupacional;
b) propiciado pela instituição educacional, mas construído horizontalmente pelo estudante mediante unidades curriculares, etapas
ou módulos de cursos diferentes de um mesmo eixo tecnológico
e respectiva área tecnológica.
§ 2º Os itinerários formativos profissionais devem possibilitar um contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências profissionais devidamente avaliadas, reconhecidas e certificadas por instituições de Educação Profissional Técnico, criadas nos termos da legislação vigente.
Art. 8º Os cursos técnicos serão desenvolvidos nas formas integrada,
concomitante ou subsequente ao Ensino Médio, assim caracterizadas:
I. integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino
Fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de
modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica ao
mesmo tempo em que conclui a última etapa da Educação Básica;
II. concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já
o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada
curso, aproveitando oportunidades educacionais disponíveis,
seja em unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas
instituições do Sistema Municipal de Ensino;
III. concomitante intercomplementar, desenvolvida simultaneamente em distintas instituições do Sistema Municipal de Ensino,
mas integrada no conteúdo, mediante acordo de intercomplementaridade, para a execução de projeto pedagógico unificado;
e
IV. subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o Ensino Médio.
§ 1º A habilitação profissional técnica, como uma das possibilidades
de composição do itinerário da formação técnico e profissional no Ensino Médio, pode ser desenvolvida nas formas previstas nos incisos I,
II e III deste artigo.
§ 2º Os cursos desenvolvidos nas formas dos incisos I e III deste artigo, além dos objetivos da Educação Profissional Técnica, devem observar as falidades do Ensino Médio, suas respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais e outras Diretrizes correlatas definidas pelo Conselho Nacional de Educação, em especial os referentes à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como normas complementares
dos respectivos sistemas de ensino.
§ 3º A oferta do itinerário da formação técnica e profissional, observadas as normas do DCNEM, deve considerar a inclusão de vivências
práticas de trabalho, constante de carga horária específica, no setor
produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e
fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional.
§ 4º Na oferta dos cursos na forma dos incisos II e IV, caso o diagnóstico avaliativo evidencie necessidade, devem ser introduzidos conhecimentos e habilidades inerentes à Educação Básica, para complementação e atualização de estudos, garantindo, assim, o pleno desenvolvimento do indivíduo.
Art. 9º Os cursos de qualificação profissional deverão desenvolver
competências profissionais devidamente identificadas no perfil profissional de conclusão, que sejam necessárias ao exercício de uma ocupação com identidade reconhecida no mundo do trabalho.
§ 1º Os cursos de qualificação profissional podem também abarcar
saída intermediárias dos Cursos Técnicos de Nível Médio.
§ 2º Os cursos de qualificação profissional devem ser organizados na
perspectiva de itinerário formativo profissional, com vista a possibilitar
o aproveitamento das competências desenvolvidas para continuidade
de estudos.
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§ 3º Os cursos de qualificação profissional devem observar as normas
gerais da Educação Profissional e quando se tratar de aprendizagem
profissional considerar as normas específicas.
Art. 10 Os itinerários de formação de Educação Profissional Técnico
de Nível Médio podem prever, na sua estruturação, cursos de especialização profissional vinculados a um determinado perfil profissional,
na perspectiva continuada.
Parágrafo Único: A instituição de ensino ofertante de curso de especialização profissional deve resguardar a respectiva correspondência
com a oferta regular de ao menos um curso técnico no âmbito do respectivo eixo tecnológico, que esteja estreitamente relacionado com o
perfil profissional de conclusão da especialização.
Art. 11 As cargas horárias para o desenvolvimento dos cursos de especialização profissional técnica deverão observar as Diretrizes Curriculares Nacionais e demais orientações previstas para cada nível de
desenvolvimento.
Art. 12 A estruturação dos cursos da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, deverá considerar:
I. a composição de uma base tecnológica que contemple métodos,
técnicas, ferramentas e outros elementos das tecnologias relativas ao curso em questão;
II. os elementos que caracterizam as áreas tecnológicas identificadas no eixo tecnológico ao qual corresponde o curso, compreendendo as tecnologias e os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que as alicerçam e a sua contextualização no setor
produtivo;
III. a necessidade de atualização permanente da organização curricular dos cursos, estruturada com fundamento em estudos prospectivos, pesquisas, dados, articulação com os setores produtivos e outras fontes de informações associadas;
IV. a pertinência, a coerência, a coesão e a consistência de conteúdos, articulados do ponto de vista do trabalho assumido como
princípio educativo, contemplando as necessárias bases conceituais e metodológicas;
V. o diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, como referências fundamentais de sua formação;
VI. os elementos essenciais para compreender e discutir as relações
sociais de produção e de trabalho, bem como as especificidades
históricas nas sociedades contemporâneas;
VII. os saberes exigidos para exercer sua profissão com competência, idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos,
bem como compromissos com a construção de uma sociedade
democrática, justa e solidária;
VIII. o domínio intelectual das tecnologias pertinentes aos eixos tecnológicos e às áreas tecnológicas contempladas no curso, de
modo a permitir progressivo desenvolvimento profissional e de
aprendizagem, promovendo a capacidade permanente de mobilização, articulação e integração de conhecimentos, habilidades,
atitudes, valores e emoções, indispensáveis para a constituição
de novas competências profissionais com autonomia intelectual
e espírito crítico;
IX. a instrumentalização de cada habilitação profissional e respectivos itinerários formativos, por meio da vivência de diferentes situações práticas de estudo e de trabalho; e
X. os fundamentos aplicados ao curso específico, relacionados ao
empreendedorismo, cooperativismo, trabalho em equipe, tecnologia da informação, gestão de pessoas, legislação trabalhista,
ética profissional, meio ambiente, segurança do trabalho, inovação e iniciação científica.
§ 1º Quando o curso de que trata o caput for oferecido na forma integrada ou na forma concomitante intercomplementar ao Ensino Médio
devem ser consideradas as aprendizagens essenciais da BNCC do
Ensino Médio, asseguradas aos estudantes como compromisso ético
em relação ao desenvolvimento de conhecimentos, expressos em termos de conceitos e procedimentos, de habilidades, expressas em práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais, bem como de atitudes, valores e emoções, que os coloquem em condições efetivas de
propiciar que esses saberes sejam continuamente mobilizados, articulados e integrados, expressando-se em competências profissionais essenciais para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do
pleno exercício da cidadania no mundo do trabalho e na prática social.
§ 2º As competências socioemocionais como parte integrante das
competências requeridas pelo perfil profissional de conclusão podem
ser entendidas como um conjunto de estratégias ou ações que potencializam não só o autoconhecimento, mas também a comunicação efetiva e o relacionamento interpessoal, sendo que entre estas estratégias
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destacam-se a assertividade, a regulação emocional e a resolução de
problemas, constituindo-se como competências que promovem a otimização da interação que o indivíduo estabelece com os outros ou
com o meio em geral.
Art. 13 O currículo, contemplado no PPC (Projeto Pedagógico de
Curso) e com base no princípio do pluralismo de ideias e concepções
pedagógicas, é prerrogativa e responsabilidade de cada instituição,
nos termos de seu PPC, observada a legislação e as normas vigentes,
em especial o disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais, no CNCT
ou instrumento correspondente que venha substituí-lo e em normas
complementares definidas pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 14 As instituições de ensino devem formular e implantar, coletiva
e participativamente, com base nos incisos I, dos arts. 12 e 13 da LDB,
suas correspondentes propostas pedagógicas.
Art. 15 O planejamento curricular fundamenta-se no compromisso
ético da instituição e rede de ensino em relação à concretização da
identidade do perfil profissional de conclusão do curso, o qual é definido pela explicitação dos conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções, compreendidos nas competências profissionais e pessoais, que devem ser garantidos ao final de cada habilitação profissional técnica e das respectivas saídas intermediárias correspondentes
às etapas de qualificação profissional técnica, e da especialização profissional técnica, que compõem o correspondente itinerário formativo
do curso técnico de nível médio.
Parágrafo único: Quando se tratar de profissões regulamentadas, o
perfil profissional de conclusão deve considerar e contemplar as atribuições funcionais previstas na legislação específica.
Art. 16 O PPC da Educação Profissional Técnica de Nível Médio deve
considerar, em seu planejamento:
I. adequação e coerência do curso com o PPP e com o regimento
escolar da instituição de ensino, especialmente com sua missão
e objetivos;
II. articulação com o mundo do trabalho, com as tecnologias e com
os avanços dos setores produtivos pertinentes, de forma a responder às demandas de profissionalização do mercado de trabalho;
III. definição do perfil profissional de conclusão do curso, projetado
na identificação do itinerário formativo planejado pela instituição
educacional, com base nos itinerários de profissionalização claramente identificados no mundo do trabalho, indicando as efetivas possibilidades de contínuo e articulado aproveitamento de
estudos;
IV. identificação dos saberes compreendidos nas competências profissionais definidoras do perfil profissional de conclusão proposto
para o curso;
V. organização curricular por áreas de estudos, projetos, núcleos
temáticos ou outros critérios ou formas de organização, desde
que compatíveis com os princípios da interdisciplinaridade, da
contextualização e da integração permanente entre teoria e prática ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem;
VI. definição de critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem;
VII. identificação das reais condições técnicas, tecnológicas, físicas,
financeiras e de pessoal habilitado para implantar o curso proposto;
VIII. elaboração do PPC a ser submetido à aprovação da Secretaria
Municipal de Educação;
IX. avaliação da execução do respectivo PPC; e
X. incentivo à inovação por meio de metodologias que estimulem o
protagonismo do estudante na área de atuação profissional.
§ 1º A autorização de novo curso pela Secretaria Municipal de Educação estará condicionada ao atendimento de aspirações e interesses
dos cidadãos e da sociedade, e às especificidades e demandas socioeconômico ambientais.
§ 2º Cabe às instituições registrar os certificados e diplomas emitidos
nos termos da legislação e normas vigentes, para fins de validade nacional.
Art. 17 A estrutura do Projeto Pedagógico do Curso - PPC, a ser submetida à aprovação da Secretaria Municipal de Educação deve conter,
no mínimo:
I. identificação do curso;
II. justificativa e objetivos;
III. requisitos e formas de acesso;
IV. perfil profissional de conclusão e perfil profissional de saídas intermediárias e de especializações técnicas, quando previstas;
V. organização curricular;
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VI. critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, mediante avaliação e reconhecimento de competências
profissionais constituídas;
VII. critérios e procedimentos de avaliação de aprendizagem;
VIII. infraestrutura física e tecnológica, identificando biblioteca, laboratórios, instalações e equipamentos;
IX. perfil de qualificação dos professores, instrutores e técnico-administrativos;
X. certificados e diplomas a serem emitidos;
XI. prazo máximo para a integralização do curso; e,
XII. identificação das atividades de estágio supervisionado obrigatório, quando couber.
Art. 18 A organização curricular deve explicitar:
I. as unidades curriculares, etapas ou módulos, com suas cargas
horárias, presenciais e a distância, o prazo máximo para a integralização, bem como a indicação da respectiva bibliografia básica e complementar;
II. orientações metodológicas flexíveis, incluindo estratégias de
execução, presencial ou a distância;
III. prática profissional intrínseca ao currículo, desenvolvida nos diversos ambientes de aprendizagem; e
IV. o quadro da equipe de docentes devidamente habilitada na disciplina sob sua responsabilidade e com experiência ou formação.
Parágrafo Único – Os professores que ministrarem as disciplinas que
serão ofertadas 20 % na modalidade à distância deverão constar no
quadro da equipe docente a experiência ou formação em educação à
distância.
V. estágio supervisionado, para vivência da prática profissional em
situação real de trabalho, nos termos da legislação vigente e das
normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação e pela Secretaria Municipal de Educação, assumido como
ato educativo, quando previsto pela instituição de ensino ou obrigatório em função da natureza da ocupação.
Parágrafo Único - A carga horária destinada ao estágio profissional
supervisionado, quando previsto como obrigatório, em quaisquer das
formas de oferta, deve ser adicionada à carga horária mínima estabelecida para o curso.
Art. 19 A estruturação de cursos de qualificação profissional e especialização técnica deve considerar, no mínimo, os elementos constantes
nos incisos I ao X, do artigo 17.
Art. 20 A carga horária mínima dos cursos técnicos é estabelecida no
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) ou por instrumento correspondente a vir substituí-lo, de acordo com a singularidade de cada
habilitação profissional técnica.
§ 1º Os cursos de qualificação profissional técnica e os cursos técnicos, na forma articulada, integrada com o Ensino Médio ou com este
concomitante em instituições e redes de ensino distintas, com projeto
pedagógico unificado, terão carga horária que, em conjunto com a da
formação geral, totalizará, no mínimo, 3.000 (três mil) horas, garantindo-se carga horária máxima de 1.800 (mil e oitocentas) horas para
a BNCC, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, em atenção ao disposto no §5º do Art. 35-A da LDB.
§ 2º A carga horária mínima para cada etapa com terminalidade de
qualificação profissional técnica prevista em um itinerário formativo de
curso técnico é de 20% (vinte por cento) da carga horária mínima prevista para a respectiva habilitação profissional, indicada no CNCT ou
em outro instrumento que venha a substituí-lo.
§ 3º A carga horária mínima para a especialização profissional técnica
prevista em um itinerário formativo de curso técnico é de 25% (vinte e
cinco por cento) da carga horária mínima indicada para a respectiva
habilitação profissional prevista no CNCT ou em outro instrumento que
venha a substituí-lo.
Art. 21 A avaliação da aprendizagem dos estudantes visa à sua progressão contínua para o alcance do perfil profissional de conclusão,
sendo diagnóstica, formativa e somativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, na perspectiva do desenvolvimento das competências profissionais da capacidade de aprendizagem, para continuar aprendendo ao longo da vida.
Parágrafo Único. As instituições de Educação Profissional Técnica
podem, respeitadas as condições regimentais de cada instituição, oferecer oportunidades de nivelamento de estudos, visando a suprir eventuais insuficiências formativas constatadas na avaliação da aprendizagem.
Art. 22 Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode
promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente
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relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica, que tenham
sido desenvolvidos:
I. em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares,
etapas ou módulos de cursos técnicos;
II. em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação
do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;
Art. 23 O Estabelecimento de Ensino devidamente habilitada pela Secretaria de Educação deverá solicitar autorização para oferta do curso
de educação profissional técnica de nível médio, por meio do registro
do pedido na Secretaria Municipal de Educação e da apresentação do
respectivo PPC.
Parágrafo único. O plano de curso deverá demonstrar coerência com
o Projeto Político Pedagógico do Estabelecimento de Ensino, devendo
ainda atender o disposto nas diretrizes curriculares nacionais para a
educação profissional técnica de nível médio definidas pelo Conselho
Nacional de Educação - CNE e demais normatizações desta deliberação.
Art. 24 O fluxo da tramitação dos processos de credenciamento de
instituições e de reconhecimentos de cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio obedecerão às seguintes etapas:
I. formalização pelo representante legal da instituição interessada
junto à Secretaria Municipal de Educação, mediante ofício de seu
representante legal dirigido à Secretária Municipal de Educação,
acompanhado de duas cópias do Projeto Pedagógico do Curso,
do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar.
II. Designação de comissão de avaliadores pela Secretaria Municipal de Educação, compreendendo a análise documental em conformidade com as normas legais;
III. visita à Instituição pelos avaliadores designados pela Secretária
Municipal de Educação, para verificar as condições físicas da
instituição e técnico-pedagógicas do curso a ser avaliado;
IV. emissão de relatório circunstanciado sobre as instituições e sobre o curso técnico pelos especialistas avaliadores;
V. emissão de parecer para posterior apreciação pelo Conselho
Municipal de Educação;
VI. publicação do ato normativo pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º O trâmite regular do processo será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de protocolização, podendo ser prorrogado por
igual período.
§ 2º O processo poderá ser baixado em diligência em qualquer fase
de sua tramitação, a fim de se adequar às exigências aplicáveis a cada
caso, sendo estabelecido um prazo máximo de 45 (dias) para sanar as
falhas apontadas.
§ 3º Os pedidos de reconhecimento de cursos e de credenciamento
de instituições deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de
Educação com antecedência de 120 dias do início das atividades letivas.
§ 4º O descumprimento da diligência no prazo determinado pela Secretaria Municipal de Educação resultará no arquivamento do processo.
Art. 25 Os atos normativos serão expedidos com prazo de validade
temporária, observados os seguintes períodos máximos de vigência:
I. o credenciamento e recredenciamento de instituições – até 5
(cinco) anos;
II. a autorização de cursos regulares – até 5 (cinco) anos;
III. o reconhecimento de cursos experimentais, nos termos da legislação vigente, até 3 (três) anos.
§ 1º Os prazos e outras recomendações devem constar nos respectivos pareceres de credenciamento, de recredenciamento, de reconhecimento, de renovação de reconhecimento e de autorização.
Art. 26 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Conselho Municipal de Educação
São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
“RESUMO: PROCESSO Nº 3596/2022
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL – CONTRATAÇÃO DE EMRESA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO
URBANA DA PRAÇA CARDEAL ARCOVERDE, SITUADA NO
BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. DATA DE ABERTURA: Fica
agendada a licitação em epígrafe para o dia 18 de julho de 2022, às
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10h30, na Sala de Reuniões da Secretaria de Obras e Habitação –
SEOHAB, situada na Avenida Goiás, 600, 5º andar, Bairro Santo
Antônio, São Caetano do Sul/SP. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico
http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou na SEOHAB.Dúvidas ou esclarecimentos telefone: 4233-7321.”
São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022.
Eng. ILIOMAR DARRONQUI
Secretário Municipal de Obras e Habitação

DESPACHOS DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO –
ILIOMAR DARRONQUI – DO DIA 14/06/2022
DEFERIDOS:
Proc. nº 4982/2021-Brasiluz Eletrificação e Eletronica Ltda
Proc. nº 100376/2015-6-SESURB Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Proc. nº 2581/1974-Luiza Tavares Gamba
Proc. nº 14670/2021-Kaneo Nakahata e s/m
Proc. nº 1378/1999-Angelo Ferrari e s/m
Proc. nº 1008/1965-Amadeu Sanches Cazati
Proc. nº 8503/1976-3-Vetor Empreendimentos e Participações S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL – DO DIA 13/06/2022
SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR – PERÍODO DE FÉRIAS
Proc. nº 400/95 – II Vol. – Portaria/DARH-1 nº 38.812 de 13/06/2022 A servidora VIVIANE STORARI DE PAULO DA SILVA, responderá
pelo Expediente do Departamento de Administração e Recursos Humanos – D.A.R.H., de 20/06/2022 a 24/06/2022, correspondente ao
período de férias da titular ROSIANE DE ANDRADE VAITKEVICIUS,
subordinadas a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão –
SEPLAG, fazendo jus a diferença salarial existente.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
“RESUMO: PROCESSO 2825/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022
Registro de Preço para Fornecimento de Produtos Químicos para Piscina. DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em
epígrafe, conforme segue: SANIGRAN LTDA. - CNPJ sob o nº
15.153.524/0001-90 - item 01 - Valor unitário do item R$ 14,50; para o
item 02 - Valor unitário do item R$ 14,50; para o item 03 - Valor unitário
do item R$ 12,50; para o item 04 - Valor unitário do item R$ 12,50; para
o item 07 - Valor unitário do item R$ 14,50; para o item 08 - Valor unitário do item R$ 14,50; para o item 09 - Valor unitário do item R$ 15,50;
para o item 10 - Valor unitário do item R$ 15,50; para o item 11 - Valor
unitário do item R$ 12,05; para o item 12 - Valor unitário do item R$
12,05; para o item 14 - Valor unitário do item R$ 17,00; SSD COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ sob o nº 02.667.452/0001-57 - item
05 - Valor unitário do item R$ 24,00; para o item 06 - Valor unitário do
item R$ 24,00; para o item 15 - Valor unitário do item R$ 24,50; para o
item 16 - Valor unitário do item R$ 24,50; APONTUAL COMERCIO
EIRELI - CNPJ sob o nº 08.307.817/0001-19 - item 13 - Valor unitário
do item R$ 17,00. DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO: “À vista de todo processado, notadamente da Ata da Sessão, e no uso da competência que me foi atribuída pelo inciso III do
artigo 2º do Decreto Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo
4º, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório,
na modalidade Pregão Eletrônico nº 40/2022” Secretário de Governo Jefferson Cirne da Costa – 09/06/2022. São Caetano do Sul, 14 de
junho de 2022. Carolina Morales Duwe - Diretora do Departamento de
Licitações e Contratos.
“RESUMO: PROCESSO 12149/2021
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022
OFERTA DE COMPRA Nº - 863600801002022OC00006
Aquisição de Uniformes para o Setor de Alimentação. DATA DE
ABERTURA: “Fica designada para o dia 23 de junho de 2022 às 09:30
horas, a sessão de prosseguimento da licitação a ser realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022. Carolina Morales Duwe - Diretora do Departamento de
Licitações e Contratos.
“RESUMO: PROCESSO 3835/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022
Registro de Preço para Fornecimento de Equipamentos Médico-Hospitalares. DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação
em epígrafe, conforme segue: ZMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI - CNPJ nº 23.690.002/0001-55 - Item 01 – Qtde:
3 – valor unitário: R$ 2.880,00, item 02 – Qtde: 1 – valor unitário: R$
2.880,00, item 04 – Qtde: 27 – valor unitário: R$ 1.500,00, item 05 –
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Qtde: 9 – valor unitário: R$ 1.500,00. BHP MED PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ nº 09.502.960/0001-24 - Item 03 - Qtde: 3 – valor
unitário: R$ 8.400,00. Os itens 06 e 07 restaram FRACASSADOS.
DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO: À vista
de todo processado, notadamente das Atas de fls. 261/274 e no uso
da competência que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal 11.092/2017 e no inciso Pregão Eletrônico nº 35/2022”
Jefferson Cirne da Costa – 13/06/2022. São Caetano do Sul, 14 de
junho de 2022. Carolina Morales Duwe - Diretora do Departamento de
Licitações e Contratos.
“RESUMO: PROCESSO 3836/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022
Registro de Preços para Fornecimento de Equipamentos e Artigos de
Uso Médico Hospitalares Simples. DATA DE ABERTURA: ““Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 30 de junho de 2022 às 09:30
horas, a ser realizada no endereço eletrônico https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/ O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefone para contato 4233-7236” Secretário Municipal de Governo: Jefferson Cirne da Costa – 09/06/2022. São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022. Carolina Morales Duwe - Diretora
do Departamento de Licitações e Contratos.
“RESUMO: PROCESSO 2141/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022
Registro de Preço para Fornecimento de Mobiliário em Geral. JULGAMENTO DO RECURSO: “Assim, por todo o exposto, consubstanciado
na manifestação técnica, bem como no parecer jurídico de fls.
1053/1055, julgo PROCEDENTE o recurso interposto pela empresa
K.A.S.S. Móveis para Escritório Ltda EPP restituindo-se os autos à
Sra. Pregoeira para inabilitação da empresa Jdavoglio Comercial Ltda
para o lote 01 e da empresa Guilherme Augusto de Godoy para o lote
03 e consequente convocação das próximas classificadas.” Carolina
Morales Duwe – 13/06/2022. São Caetano do Sul, 14 de junho de
2022. Carolina Morales Duwe - Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESPACHO DO DIRETOR DO DEPTº DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DANILO SIGOLO ROBERTO
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DO SEGUINTE IMÓVEL:
“Comunicamos que foi lavrado o Auto de Imposição de Penalidade nº
1316/22 em 13 de junho de 2022, contra KÁTIA FACCHETTI FILLIPPONI, moradora na Rua Regente Feijó nº 270 – Bairro Jardim São
Caetano – CEP 09581-580 /São Caetano do Sul / SP. Proprietária do
imóvel localizado Rua Mem de Sá nº 371 – Bairro Jardim São Caetano
– CEP 09581-500 /São Caetano do Sul / SP. Inscrição nº
13.019.0006.”
AUTO DE INFRAÇÃO DO SEGUINTE ESTABELECIMENTO:
“Comunicamos que foi lavrado o Auto de Infração n° 2447 em 13 de
junho de 2022, contra o estabelecimento DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA, CNPJ:
23.097.104/0014-86, situada a Rua São Paulo nº 1694 - São Caetano
do Sul.”
LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO DEFERIDAS PARA OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS:
Razão Social: Fartex Hospitalar Ltda. - CNPJ nº 44.171.976/0001-00 Endereço: Rua Casemiro de Abreu, 287 - Proc. nº 16364/21 - Licença
de Funcionamento CEVS nº 354880701-464-000829-1-0 - Validade:
24/02/2023.
Razão Social: Centro Policlínico Gentil Rston - CNPJ nº
59.307.595/0001-75 - Endereço: Avenida Tietê, 301 - Proc. nº 4217/05
- Licenças de Funcionamento CEVS nº 354880701-863-002261-1-4 e
CEVS Nº 354880701-863-002262-1-1 - Validade: 09/06/2023.
Razão Social: Unidade Básica de Saúde Amélia Richard Locatelli CNPJ nº 59.307.595/0001-75 - Endereço: Alameda João Galego, 01 Proc. nº 7480/05 - Licença de Funcionamento CEVS nº 354880701863-002050-1-0 e CEVS nº 354880701-863-002051-1-7 - Validade:
09/06/2023.
Razão Social: Lar Samaritano da Mãe Operária - CNPJ nº
59.307.595/0001-75 - Endereço: Rua Professora Maria Macedo, 240 Proc. nº 5420/74 - Licença de Funcionamento CEVS nº 354880701851-001813-1-5 - Validade: 10/06/2023.
Razão Social: Escola Municipal de Educação Infantil Cleide Rosa Auricchio - CNPJ nº 59.307.595/0001-75 - Endereço: Rua Jayme da
Costa Patrão, 59 - Proc. nº 4774/21 - Licença de Funcionamento CEVS
nº 354880701-851-001844-1-1 - Validade: 10/06/2023.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da
autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.
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ANO 6

FUNDAÇÃO MUNICIPAL
“ANNE SULLIVAN”
Portaria nº 26/2022/RH-FUMAS
MAGALI DE CÁSSIA ROSOLEM, Presidente do Conselho Administrativo da Fundação Municipal “Anne Sullivan”, fazendo jus das atribuições que lhe são próprias, conforme Estabelecido no Decreto nº 8053,
nº 11 e Incisos de I a XVI, e o Decreto nº 8092, artigo nº 5 e incisos de
I a IX, e Portaria PMSCS nº 36.304 de 31 de março de 2020.
RESOLVE:
REVOGAR: a contar de 05 fevereiro de 2021, a Portaria nº 81 de 07
de dezembro de 2015, que colocava a funcionária Denise Salete Ferreira da Silva à disposição da Administração Direta (SEEDUC).

1.2. A Câmara Municipal de São Caetano do Sul, convoca, por ordem
decrescente de pontuação, o candidato classificado, abaixo relacionado, no Concurso Público – Edital nº 001/2019, munido de documentos e certificados para a comprovação dos pré-requisitos (exigências)
do mencionado edital.
Data: 23/06/2022
Local: Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Av. Goiás, nº 600 – 2º andar – Diretoria de Recursos Humanos
Emprego Público
Class.
Horário
Nome
Agente Administrativo
Sheldon da Silva
04
11h00
Especializado
Sarinho
Agente Administrativo
Stefanie Gomes
05
11h30
Especializado
de Mello
Erika Cristina
Agente Operacional
03
15h00
Castro
Agente Técnico
Marcelino Ioshio
02
15h30
Especializado
Kuzuhara
Fernando Moreira Analista Técnico
03
16h00
Sbrocco
André Esquiante
Contador Especializado
04
16h30
Sanches
O não comparecimento, a não apresentação dos documentos e/ou a
não comprovação dos pré-requisitos, na data de sua convocação, implicará na exclusão do candidato do certame.
São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022.
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR
Presidente

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO À CONTRATAÇÃO
Contrato nº 32/2022 – Processo Administrativo nº 1137/2019
Concorrência nº 04/2019
Objeto: Termo aditivo de supressão à contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de recuperação e ampliação dos
emissários de esgoto ao longo da avenida presidente Kenedy, entre a
Avenida Goiás e a Rua Arlindo Marcheti, no município de São Caetano
do Sul. Assinatura: 10/06/2022. Contratada: Construtami Engenharia
e Comércio Ltda.

PROCESSO CM Nº 01867/2022
Assunto: Termo de Convênio nº 02/2022 – “Curso de Licitações Públicas para os Municípios.”
DESPACHO:
I – À vista dos elementos que integram estes autos, consubstanciado
no parecer jurídico colacionado às fls. 22/23 e 230, com fulcro no artigo
116, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a celebração de convênio
com a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, cujo objeto é a
integração da contratação do curso de capacitação “LICITAÇÕES PÚBLICAS PARA OS MUNICÍPIOS”, ministrado pelo Dr. Marcelo Palaveri, promovido pela empresa Capacite Treinamentos Profissionais
Ltda., no valor total de R$ 2.258,16 (dois mil, duzentos e cinquenta e
oito reais e dezesseis centavos).
II – As despesas orçamentárias decorrentes da execução do objeto
para a contratação ora autorizada onerarão a dotação orçamentária nº
01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 (Reserva nº 19).
III – Encaminhe-se ao Departamento de Licitações e Contratos para
que sejam tomadas as devidas providências.

São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022.
Dr. MARCELO DOVAL MENDES
Superintendente do SAESA-SCS

São Caetano do Sul, 10 de junho de 2022.
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR
Presidente

São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022.
MAGALI DE CÁSSIA ROSOLEM
Presidente do Conselho Administrativo da FUMAS

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1. Concurso Público – Edital nº 001/2019
1.1. A Câmara Municipal de São Caetano do Sul informa que os candidatos habilitados não atenderam ao chamamento, desistiram ou foram excluídos, ficando desclassificados no Concurso Público – Edital
nº 001/2019, conforme relacionados abaixo:
Nome
Emprego Público Class.
Motivo
Andrea Cristina
Agente AdministraDesistência da
01
Yabiku
tivo Especializado
vaga
Carlos Alexandre
Agente Técnico
Desistência da
01
Toyama Carneiro Especializado
vaga
Renúncia tácita
Agente
Mario Alves Junior
01
(não compareceu
Operacional
à convocação)
Regis Augusto
Desistência da
Analista Técnico
02
Watanabe
vaga
Renúncia tácita
Renato Pereira de Contador
03
(não compareceu
Almeida
Especializado
à convocação)
Renúncia tácita
Salomão Polegar
Agente Administra03
(não compareceu
Alves Silva
tivo Especializado
à convocação)
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO CM Nº 01287/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta
visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de
sistema informatizado web destinado a gestão pública, na modalidade
software como serviço (SaaS), incluindo cessão de direito de uso de
software, incluindo treinamento de pessoal, assistência técnica, implantação e migração de todos os dados pré-existentes; parametrização (customização); manutenção corretiva e legal, ou seja, atendimento técnico especializado e suporte às especificações e características técnicas legais junto ao Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e demais órgãos fiscalizadores e legislações correlatas; dotado
ambiente web, banco de dados relacional e gerenciamento de acessos
e auditoria, conforme especificações contidas no Termo de Referência
(Anexo I) do Edital Pregão Presencial nº 09/2022, pelo período de 12
(doze) meses.
DATA DE ABERTURA: 30 de junho de 2022, às 10:00 horas, na
Câmara Municipal de São Caetano do Sul, situada na Avenida Goiás,
nº 600 – Centro – São Caetano do Sul – SP.
A retirada do Edital completo e demais informações encontramse no endereço eletrônico < www.camarascs.sp.gov.br >, podendo ainda, o Edital ser retirado no Setor de Pregão da Câmara
Municipal, no endereço supramencionado. Telefone de contato:
(11) 4228-6006 e e-mail: < licitacao@camarascs.sp.gov.br >.
São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022.
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR
Presidente
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da
autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.
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Razão Social: CAISM – Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher
- CNPJ nº 59.307.595/0001-75 - Endereço: Rua Herculano De Freitas,
200 - Proc. nº 4341/05 - Licença de Funcionamento CEVS nº
354880701-863-000372-1-4 - Validade: 13/06/2023.
Razão Social: Odontohelp Ltda - CNPJ nº 35.085.605/0001-07 - Endereço: Alameda Terracota, 185 – Conj. 1012 - Proc. nº 7987/22 - Licenças de Funcionamento CEVS nº 354880701-863-002259-1-6 e CEVS
nº 354880701-863-002260-1-7 - Validade: 13/06/2023.
Razão Social: Centro de Oncologia do ABC Ltda. - CNPJ nº
43.301.928/0001-19 - Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 130 - Proc. nº
8433/81 - Licença de Funcionamento CEVS nº 354880701-864000047-1-5 - Validade: 14/06/2023.
Razão Social: Alfa Tech Dedetização Ltda – ME - CNPJ nº
04.781.785/0001-38 - Endereço: Rua Teffe, 227 - Proc. nº 2899/02 Licença de Funcionamento CEVS nº 354880701-812-000013-1-7 - Validade: 14/06/2023.
São Caetano do Sul, 14 de junho de 2022.
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JOAO YUKI FUKUJI:23553715987

QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2022

