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A SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme/SP, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, torna público o
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O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação dos resultados da análise dos requerimentos de isenção do pagamento da inscrição, citada no subitem
anterior, para contestar o indeferimento por meio de interposição de recurso, conforme previsto no Capítulo 13 do edital do concurso. Após esse período, não serão aceitos
pedidos de revisão.
No dia 17 de junho de 2016, será divulgado nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.saecil.com.br/novo/ o resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação da isenção do valor de inscrição.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a sua inscrição no Concurso Público, deverão acessar o endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, imprimir a segunda via do respectivo boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição e pagá-lo até a data de seu vencimento.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão automaticamente inscritos no certame.
Leme, 11 de junho de 2016.

9$/(17,1)(55(,5$
Diretor Presidente da
SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme
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35()(,785$'2081,&Ë3,2'(/(0(
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 001/2016.
'HVLJQD&RPLVVmR(VSHFt¿FDSDUD¿VFDOL]DUDSOLFDELOLGDGHGR3ODQR'HFHQDO0XQLFLSDOGH$WHQGLPHQWR6RFLRHGXFDWLYR
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,
no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições da Lei Municipal
Nº 583 de 27 de outubro de 2010 e seu Regimento Interno (Decreto Nº 5.383, de
28 de dezembro de 2006), informa:
Considerando o que foi deliberado pela Plenária em reunião ordinária do
dia 18 de maio de 2016.
Considerando as disposições do texto do Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo.
Este Conselho Resolve:
$UWFULDUD&RPLVVmR(VSHFt¿FDTXHVHUiUHVSRQViYHOSDUDGHVHQYROYHU
Do}HVGH¿VFDOL]DomRHFRQWUROHVRFLDOSDUDJDUDQWLDGDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDV
pelo Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo , sendo composta
pelos membros a seguir nomeados:

PDLRUHVLQIRUPDo}HVQD'LYLVmR7pFQLFD$GPLQLVWUDWLYDj5XD3DGUH-XOLmRQ
971 – Centro – Leme/SP, ou pelo telefone (19) 3573–6200.
Leme, 08 de junho de 2016.
9$/(17,1)(55(,5$
',5(72535(6,'(17(

(;75$72'(352552*$d2$2&2175$721

&2175$7$17(6$(&,/6XSHULQWHQGrQFLDGHÈJXDH(VJRWRVGD&LGDGH
de Leme.
&2175$7$'$%DVHSODQ&RQVWUXWRUD/WGD(33
MODALIDADE: Concorrência Pública n.º 04/2011.
2%-(723URUURJDomRGHFRQWUDWDomRGHH[HFXomRGDVREUDVGHLPSODQWDomR
de coletor tronco e interceptador dos Córregos Invernada e Serelepe no município
de Leme/SP, com fornecimento de materiais e mão de obra.
35$=2'(352552*$d2 WULQWD GLDV
'$7$'$$66,1$785$
Leme, 01 de junho de 2016.
9$/(17,1)(55(,5$
Diretor-Presidente

3257$5,$1GH
'iSURYLPHQWRDFDUJRGH2SHUDGRUGH(TXLSDPHQWRV

Representantes do Poder Público:
Elder Paulo Pazzelli Francelino
Elka Paccelli Scherma

RG: 13.329.882-6
RG: 26.374.074-2

Representantes da Sociedade Civil:
João Joel Parizotto
Vera Lúcia Gonzalez Maia

O Diretor Presidente da SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da
Cidade de Leme, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado
do Concurso Público, edital n.º 01/2014,

RG: 10.858.239-5
RG: 5.125.222-3

NOMEIA em caráter efetivo, a partir da presente data, para o cargo de
23(5$'25'((48,3$0(1726SUHYLVWRSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQ
de 29/12/2009, o seguinte concursado:

Art. 3º - esta resolução entrará em vigor nesta data.
Leme, 03 de junho de 2016.
Daniela de Mello Vicentini Silva
Presidente CMDCA

&Æ0$5$'(9(5($'25(6
'2081,&Ë3,2'(/(0(
Contratação de empresa especializada em fornecimento de software para
tratamento e gerenciamento de dados, geração de relatórios e demonstrativos
SDUD DQiOLVH WpFQLFD H JHUHQFLDO VREUH LQGLFDGRUHV GH JHVWmR ¿VFDO H DSRLR DR
controlador interno.
Contratante: Câmara Municipal de Leme
&RQWUDWDGR&RQ¿DWWD6LVWHPDVHWHFQRORJLD/7'$0(
Objeto: Contrato
Valor: R$ 90.300,00
Prazo: 12 meses
Data: 01/06/2016
Lei 8.666/93 e alterações.
Gilson Henrique Lani
Presidente

6$(&,/
683(5,17(1'Ç1&,$'(È*8$((6*2726
'$&,'$'('(/(0(
RESUMO DE EDITAL

Pregão Presencial n.º 11/2016.
Data limite para entrega dos envelopes: 28 dejunho de 2016, às 13h00.
Início da Sessão Pública do Pregão: 28/06/2016, às 13h30.
7HPSRSDUDFUHGHQFLDPHQWRPLQXWRVDSDUWLUGRKRUiULRGHLQtFLRGDVHVVmR
A SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme
WRUQDS~EOLFRDRVLQWHUHVVDGRVTXHVHHQFRQWUDDEHUWRHPVXD'LYLVmR7pFQLFD
Administrativa o Pregão Presencial nº 11/2016, tipo “menor preço unitário, por
LWHP´REMHWLYDQGRDDTXLVLomRGHTXLORVGHiFLGRÀXRVVLOtFLFRHPVROXomR
a 22% e de 1.250 toneladas de sulfato de alumínio líquido a 50% isento de ferro
SDUDWUDWDPHQWRGHiJXDHPFRQIRUPLGDGHFRPR$QH[R, ³$´H³%´ ±7HUPR
de Referência do Edital; procedimento conforme a Lei Federal nº. 10.520/2002;
Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014;
Decreto Municipal nº. 5312/06; aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da
Lei Federal nº. 8.666/1993 e alterações posteriores. O Edital completo encontra-se
jGLVSRVLomRGRVLQWHUHVVDGRVQRVLWHZZZVDHFLOFRPEU/LQN/,&,7$d®(6

'$9,'-26e.$8))0$115*66363Q;
Gabinete do Diretor Presidente
Em 07 de junho de 2016.
9$/(17,1)(55(,5$
Diretor Presidente

3257$5,$QGH
³'LVS}HVREUHRUHOLJDPHQWRWHPSRUiULRGDÈJXDREMHWR
GHFRUWHSHOD6$(&,/SRUPRWLYRVRFLDO´
O Diretor Presidente da SAECIL – Superintendência de Água e Esgoto
da cidade de Leme, no uso de suas atribuições legais previstas no art.6º da Lei
Complementar Municipal nº 218/98.
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as hipóteses de religamento
de água para usuários em situação vulnerável.
&216,'(5$1'2R SULQFtSLR GD DFHVVLELOLGDGH ¿QDQFHLUD TXH GHWHUPLQD
que não pode ser negado o fornecimento de água caso o usuário não possa arcar
com os custos.
&216,'(5$1'2DQHFHVVLGDGHGHHVWXGRVRFLDOSDUDVHYHUL¿FDUDVLWXDomR
de vulnerabilidade do usuário.
RESOLVE:
Art. 1º Fixar os procedimentos relativos ao religamento da água cortada pela
SAECIL por motivo de falta de pagamentoaos usuários em situação vulnerável,
constatada por visita e laudo emitido pela Assistente Social da Autarquia.
Art. 2º Considera-se usuário em situação vulnerável aquele com renda familiarper capita inferior a meio salário mínimo vigente.
Art. 3ºMediante laudo da Assistente Social da SAECIL, a água cortada por
atraso no pagamento de contas poderá ser religada provisoriamente para que o
usuário possa regularizar seus débitos, dentro do prazo estipulado em laudo social.
§ 1ºA solicitação de estudo social deve ser realizada pelo usuário, em ordem de
VHUYLoRMXVWL¿FDQGRRPRWLYRGHVXDSUHWHQVmRHVXDFRQGLomRGHYXOQHUDELOLGDGH
§ 2ºo religamento provisório perdurará por até 30 (trinta) dias. Se nesse prazo
QmRKRXYHUDUHJXODUL]DomRGDVFREUDQoDVMXQWRDRVHWRU¿QDQFHLURSRGHUiRFRUUHU
novo corte de água por débito.
§ 3ºAAssistente Social, diante da análise da situação concreta, poderá opinar
por prazo diferenciado do § 2º, não podendo exceder 90 (noventa) dias.
Art. 4º O religamento provisório da água não importa em dispensa dos pagamentos das contas atrasadas pelo usuário.
$UW2XVXiULREHQH¿FLDGRSRUHVVDSRUWDULDQmRSRGHUiREWHUQRYRUHligamento provisório por motivo social no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Leme, 11 de junho de 2016

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Leme, 09 de junho de 2016.
9$/(17,1)(55(,5$
Diretor Presidente

35()(,785$'2081,&Ë3,2'(/(0(
6HFUHWDULDGH(GXFDomR

3257$5,$6(&5(7$5,$081,&,3$/'(('8&$d21
'('(0$,2'(
'LVS}HVREUHUHJXODUL]DomRGDVLWXDomRIXQFLRQDOGH
VHUYLGRUQD5HGH0XQLFLSDOGH(QVLQR
O Prefeito do Município de Leme, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro na Lei Complementar n.º 615, de 17 de outubro de 2011, que instituiu o
Estatuto do Magistério, expede a seguinte portaria:
CESSANDO em 23 de maio de 2016 os efeitos da Portaria n.º 42 de 21/08/2012
GD VHUYLGRUD (/,6$%(7(7(5266, %,/$72 5*  GD IXQomR GH
',5(72568%67,7872
3$8/252%(572%/$6&.(
Prefeito do Município de Leme

$72'(&,6Ï5,2'($&808/$d2'(&$5*261
166 DE MAIO DE 2016
'LVS}HVREUHRGHIHULPHQWRHKRPRORJDomRGHDF~PXOR
GHFDUJRVGH3URIHVVRUGD5HGH0XQLFLSDOGH(QVLQRGH
Leme
$6(&5(7$5,$'(('8&$d2QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLVH[SHGH
RVHJXLQWH$72'(&,6Ï5,2
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
(/$,1(&5,67,1$67(1&,//23(65*QFRQIRUPHGHFODUDomR
LQGLYLGXDODSUHVHQWDGDHH[SHGLGDSHORGLUHWRUGD8QLGDGH(VFRODURQGHH[HUFHVHX
KRUiULRGHWUDEDOKRGRFHQWHH+RUiULRGH7UDEDOKR3HGDJyJLFR&ROHWLYR +73& 
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, no município de Araras e PRO)(662568%67,7872QHVVD6HFUHWDULDFRPIXOFURQRDUWLJR,,GR'HFUHWR
QGHGHIHYHUHLURGH'(),52$&808/$d2/(*$/SDUD
o ano letivo de 2016.
3$8/252%(572%/$6&.(
35()(,72'2081,&Ë3,2'(/(0(

PORTARIA
3257$5,$1GHGHGH]HPEURGH
&DQFHOD$WULEXLomRGH&KH¿D
O Prefeito do Município de Leme, no uso de suas atribuições legais,
&$1&(/$DSDUWLUGHVWDGDWDDDWULEXLomRGH&KH¿DGR1~FOHRGH*HVWmR
do Fundo Municipal e das Entidades Conveniadas, efetuada através da Portaria
QGHGHMXQKRGHjVHUYLGRUD(/$,1(0$5,$0$7,$6
*21d$/9(6=$&+$5,2772
Leme, 17 de dezembro de 2015.
3$8/252%(572%/$6&.(
Prefeito do Município de Leme
3257$5,$1GHGHGH]HPEURGH
Nomeia membros para compor o Conselho Municipal do Meio Ambiente
- CONSEMA
O Prefeito do Município de Leme, no uso de suas atribuições legais,
NOMEIA, os membros abaixo para compor o Conselho Municipal do Meio
Ambiente – CONSEMA:
Representantes do Poder Público:
Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura:
7LWXODU0DULD/XL]DGH$QGUDGH*DWWR
Suplente: Israel Doniseti Lavezzo
Representantes da Secretaria Municipal de Serviços Municipais:
7LWXODU&ULVWLDQD$SDUHFLGD%HQJQDPLGH$UDXMR
Suplente: Marcos Roberto Gallo
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
7LWXODU:LOVRQGD6LOYD2UODQGLQL
Suplente: Nelson Jovino dos Santos
Representantes da SAECIL
7LWXODU5DIDHO,PSXOFHWWR
6XSOHQWH:HOOLQJWRQ7DGHX3ROHWWL
Representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
7LWXODU$OH[DQGUH5DPRV)RUWH
Suplente: Pedro Carlos Faggion Albers
Representantes da Sociedade Civil
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme – ACIL:
7LWXODU-RmR&DUORV3LQKHLUR
Suplente: Antonio Sergio Pereira
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB:
7LWXODU:DONLULD$SDUHFLGD3DVVHOOL&UHPDVFR
6XSOHQWH,QDLDUD7HUH]D+LOGHEUDQG
Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Leme:
7LWXODU-XOLR&HVDUGD&RVWD
Suplente: Antonio Carlos Rodrigues

127,),&$d2
Fica o estabelecimento “Restaurante o Skinão”, CNPJ 22.849.833/0001-64HVWDEHOHFLGRj$YHQLGD3DXO+DUULV±-DUGLPGR%RVTXH±/HPH63QRWL¿FDGR
nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 579 do Decreto 12.342/78 e Parágrafo único
GR$UWLJRGD/HLGRDXWRGHLPSRVLomRGHSHQDOLGDGH³08/7$´
nº 499 série AD, oriunda do Auto de Infração 358 série AB, lavrado em seu nome.
Leme, 18 de maio de 2016.
Nelmar Ap. V.O. Bezerra
Enfermeira – Coren/SP 32.702 – RG 13.559.129
Antonio Alves da Costa
Fiscal Sanitário
RG 27.886.180-5

Associação dos Produtores de Cana do Vale do Mogi – ASSOMOGI
7LWXODU$QWRQLRGH$]HYHGR6RGUp
Suplente: Naja Paula de Barros
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis – RECICLALEME:
7LWXODU*LVODLQH$SDUHFLGDGH$OPHLGD
Suplente: Caroline Aline Delinardo
Suplente: Maria Luiza Milanello de Oliveira
Leme, 22 de dezemnbro de 2015.
3$8/252%(572%/$6&.(
Prefeito do Município de Leme

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

3257$5,$1GHGH]HPEURGH
Nomeia Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade
O Prefeito do Município de Leme, no uso de suas atribuições,
NOMEIA, para Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de
Solidariedade:
/Ë*,$%$/'8,12'$6,/9$%/$6&.(
Leme, 22 de dezembro de 2015.
3$8/252%(572%/$6&.(
Prefeito do Município de Leme
3257$5,$1GHGHGH]HPEURGH
$IDVWDVHUYLGRUHVSDUDSUHVWDUHPVHUYLoRVQR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGR
de São Paulo
O Prefeito do Município de Leme, no uso de suas atribuições legais,
$)$67$SDUDSUHVWDUHPVHUYLoRVQR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR
3DXORDWpHPFRQIRUPLGDGHFRPR2¿FLRQ6$*(
$'$0,/721'(9$6&21&(/26-25*(
5*
$'5,$1$$35203$720'()5$1d$
5*
$1$5$48(/9$='(/,0$5$/9(6
5*
$1721,2$,5721'(&$5/,
5*
(67(/$0$5,6$1,7(//,6,/9$ 5*;
FELIPE GALLO RG 36.183.456-1
)(/,3(6,/9(,5$$1'5($1,
5*;
*,8/,$129(&+,13$6725(/2 5*
*5$&,(1(&$9$/&$17($0$1&,2
5*
ISIS MARIA CAFACE
RG 41.025.467-8
IVONE DE F. ALVES DE O. LANDGRAF
RG 27.824.178-5
JANAINA DA SILVA MOREIRA
RG 42.206.098-7
/8&,$+(/(1$%$&&$5,1
5*
Leme, 23 de Dezembro de 2015.
3$8/252%(572%/$648(
Prefeito do Município de Leme
3257$5,$1GHGHGH]HPEURGH
Cancela Designação

352-(72'(/(,&203/(0(17$51

³'LVS}HVREUHDFULDomRGH)XQo}HV*UDWL¿FDGDVYLQFXODGRVDR*DELQHWHGR3UHIHLWRGH$XGLWRU3UHVLGHQWH
H$XGLWRU0XQLFLSDOGR6LVWHPDGR&RQWUROH,QWHUQR
$OWHUDRV$QH[RV,,,,,,H9,,,GD/HL&RPSOHPHQWDU
GHGHGH]HPEURGH´
$UW)LFDPFULDGDV GXDV IXQo}HVJUDWL¿FDGDVGH$XGLWRU0XQLFLSDO
lotados na controladoria geral do Município, às quais serão devidas pelo seu
exercício o valor de R$ 5.290,26 (cinco mil, duzentos e noventa reais e vinte e
seis centavos), sem prejuízos de outras vantagens de caráter pessoal permanente, e
 XPD IXQomRJUDWL¿FDGDGH$XGLWRU3UHVLGHQWHGHFRQWUROHLQWHUQRjTXDOVHUi
devida pelo seu exercício o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),
sem prejuízo de outras vantagens de caráter pessoal permanente.
Parágrafo único: A descrição das atribuições dos cargos supramencidonados
deverão ser acrescentados nos Anexos I, II,III e VIII de que trata o artigo 78, da
Lei Complementar 624 de 14 de dezembro de 2011.
$UW$VUHPXQHUDo}HVHJUDWL¿FDo}HVSUHYLVWDVQHVWHDUWLJRVHUmRUHDMXVtadas na mesma data, proporção e índices para o reajuste dos servidores públicos
ativos do Município.
Art. 3º - Para as funções criadas neste artigo serão aplicadas as regras de
LQFRUSRUDomRGHJUDWL¿FDo}HVSUHYLVWDVQRGRDUWLJRGD/HL&RPSOHPHQWDU
564, de 29 de dezembro de 2009 e suas alterações posteriores, se ocorrerem.
$UW$GHVLJQDomRGDVIXQo}HVJUDWL¿FDGDVGHTXHWUDWDHVWHDUWLJRFDEHUi
única e exclusivamente ao Prefeito Municipal, dentre os servidores públicos municipais ocupantes de cargo em provimento efetivo que disponham de capacitação
WpFQLFDHSUR¿VVLRQDOSDUDRH[HUFtFLRGRFDUJROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRVUHFXUVRV
humanos da Prefeitura Municipal, mediante a seguinte ordem de preferência:
I-) possuir, obrigatoriamente, nível superior nas áreas de Ciências Contábeis,
Direito, Gestão Pública, Administração ou Economia;
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II-) maior tempo de experiência na Administração Pública;
III-) idoneidade moral e reputação ilibada.
$UW±eYHGDGDDQRPHDomRSDUDRH[HUFtFLRGHFDUJRQRkPELWRGD8QLdade de que trata esta Lei, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco):
, UHVSRQViYHLVSRUDWRVMXOJDGRVLUUHJXODUHVSRUGHFLVmRGH¿QLWLYDGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRGR7ULEXQDOGH&RQWDVGH(VWDGRGR'LVWULWR)HGHUDO
ou de Município;
II-) punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo
disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo;
III-) condenadas em processo criminal por prática de crimes contra a AdminisWUDomR3~EOLFDFDSLWXODGRVQRV7tWXORV,,H;,GD3DUWH(VSHFLDOGR&yGLJR3HQDO
Parágrafo único – Serão revogadas as nomeações dos servidores ocupantes
de cargos em comissão, previstos nesta Lei, que eventualmente venham a incorrer
nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III deste artigo.
$UW6mRJDUDQWLGRVDRVVHUYLGRUHVLQWHJUDQWHVGD8QLGDGHGH&RQWUROH
Interno:
,LQGHSHQGrQFLDSUR¿VVLRQDOSDUDRGHVHPSHQKRGDVDWLYLGDGHVSUHYLVWDV
na legislação em vigor;
II - o acesso a quaisquer locais, documentos, informações, sistemas de informação e banco de dados indispensáveis ao exercício das suas funções;
III- impossibilidade de exoneração do cargo da data de sua nomeação, até
o dia 31 de dezembro do último ano de mandato eletivo do Chefe do Executivo.
3DUiJUDIR~QLFR±2VLQWHJUDQWHVGD8QLGDGHGH&RQWUROH,QWHUQRGHYHUmR
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso
em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as, exclusivamente para a
elaboração de relatórios e eventuais pareceres destinados à autoridade competente,
sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
Art. 7º - É vedado ao agente público, por ação ou omissão, causar embaraço,
constrangimento ou obstáculo à atuação dos auditores no desempenho de suas
funções institucionais, estando sujeito à sanção administrativa, civil e penal.
Art. 8º - Poderá o Chefe do Executivo, diante da garantia prevista no inciso
III, do artigo 6º, no prazo de 60 dias de sua posse, nomear, em substituição, novos
auditores do Sistema de Controle Interno. Caso não o faça no prazo estipulado,
os membros nomeados anteriormente permanecerão no cargo, automaticamente,
pelo período descrito no artigo supramencionado.
Art. 9º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a realizar os devidos ajustes
RUoDPHQWiULRVHDFULDomRGDVGHYLGDVUXEULFDVFRPD¿QDOLGDGHGHDGHTXDUDV
peças de planejamento com a estrutura administrativa estabelecida por esta Lei.
Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Leme, 07 de junho de 2016.
3$8/252%(572%/$6&.(
Prefeito do Município de Leme

ANEXO I
48$'52'(&$5*26(0&20,662()81d®(6'(
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$XGLWRU0XQLFLSDO
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&$5*2

7LSR1DWXUH]D

47'H

*UDWL¿FDomR

$XGLWRU3UHVLGHQWH
$XGLWRU0XQLFLSDO

)XQomR*UDWL¿FDGD
)XQomR*UDWL¿FDGD




5
5

ANEXO II
7$%(/$'(*5$7,),&$d®(6

ANEXO III
&$5*26($75,%8,d®(6

&$5*2
'(6&5,d2
Auditor Presidente
Assinar o Relatório de Gestão Fiscal, do Chefe

Leme, 11 de junho de 2016

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

do Poder Executivo, e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, ambos
previstos, respectivamente nos arts. 52 e 54 da Lc 101/2000, juntamente com o
FRQWDELOLVWDRXFRQWDGRUHGRUHVSRQViYHOSHODDGPLQLVWUDomR¿QDQFHLUDGRPXQLcípio;Concentrará as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de
controle do município;Responsabilizar-se-à pela disseminação das informações
técnicas e legislação aos sistemas e subsistemas de controle do município;determinará, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão
dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades
públicas ou provadas;regulamentará as atividades de controle através de instruções
normativas, inclusive quanto às denúncias encaminhadas por cidadãos, partidos
políticos, organização, associação ou sindicato à Coordenadoria sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal; Possuir, obrigatoriamente,
formação superior em nível acadêmico em Ciências Contábeis, Direito, Gestão
Pública, Administração ou Economia.
Auditor Municipal
Emitir parecer sobre as contas prestadas ou
tomadas por órgãos e entidades relativos a recursos públicos repassados pelo
PXQLFtSLRYHUL¿FDUiDSUHVWDomRGHFRQWDVGRVUHFXUVRVS~EOLFRVUHFHELGRVSHOR
município;opinará em prestação de contas ou tomada de contas, exigidas por
força de legislação; apurarará os atos ou fatos suspeitos de ilegais ou irregulares,
praticados por agente públicos ou privados, na utilização de recursos públicos
municipais;avaliará o desempenho das entidades da administração indireta do
município. Possuir, obrigatoriamente, formação superior em nível acadêmico em
Ciências Contábeis, Direito, Gestão Pública, Administração ou Economia.

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 4º - O mapa de uso e ocupação do solo e o quadro característico das
=RQDVGH8VRSDVVDPDYLJRUDUHPFRQIRUPLGDGHFRPRVDQH[RVTXH¿FDID]HQGR
parte integrante desta Lei Complementar.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Leme, 13 dejunho de 2.016.
3$8/252%(572%/$6&.(
Prefeito do Município de Leme

$1(;29,,,
'DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGRVÏUJmRVGD$GPLQLVWUDomR'LUHWD
35()(,72
$66(6625,$81,'$'('(&21752/(,17(5128&,
1Ò&/(2'$-817$0,/,7$5
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352-(72'(/(,&203/(0(17$51

³$PSOLD=(,6±=RQD(VSHFLDOGH,QWHUHVVH6RFLDOHGH¿QH
DORFDOL]DomRGH]RQDGHXVRDVHUDOWHUDGDGH=(5±=RQD
([FOXVLYDPHQWH5HVLGHQFLDOSDUD=(,6±=RQD(VSHFLDO
GH,QWHUHVVH6RFLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH´

Artigo 1º - A ZEIS 1– Zona Especial de Interesse Social,do Município de
Leme, abaixo descrita e criada pela Lei Complementar nº 669 de 16 de setembro
GHHVXDVDOWHUDo}HV¿FDDOWHUDGDHDPSOLDGDGHDFRUGRFRPDVHJXLQWH
descrição e de acordo com o mapa anexo à presente Lei, a saber:
Z.E.I.S. 1:Está localizada na regiãonorte do perímetro urbano.Confronta na
frente com o Ribeirão do Meio; em seu lado esquerdo confronta com o antigo
leito da ferrovia – FEPASA, com a Estrada Municipal (antiga estrada para Pirassununga), área urbana ainda não loteada, e com o Ribeirão do Meio; em seu lado
direito confronta com o Ribeirão do Meio, área urbana ainda não loteada, Jardim
São Rafael e Rua Antônio Porto; nos fundos confronta com o limite do perímetro
urbano entre os vértices II e III.
A ZEIS 1, acima descrita, teve uma área de expansão de 58.840,00 metros
quadrados, foi alterada e possui uma área aproximada de 2.666.206,00 metros
quadrados.
Artigo 2º - A ZEIS 10– Zona Especial de Interesse Social do Município de
Leme, abaixo descritae criada pela Lei Complementar n. 669 de 16 de Setembro
GHHVXDVDOWHUDo}HV¿FDDOWHUDGDGHDFRUGRFRPDVHJXLQWHGHVFULomRHGH
acordo com o mapa anexo à presente lei, a saber:
Z.E.I.S. 10:Está localizada na região oeste do perímetro urbano.Perfaz uma
H[WHQVmRVXSHU¿FLDODSUR[LPDGDGHPð&RQIURQWDQDIUHQWHFRPD
Estrada Municipal – LME-260 e LME-060; em seu lado esquerdo confronta com
ROLPLWHGRSHUtPHWURXUEDQRHQWUHRVYpUWLFHV;9H;9,HPVHXODGRGLUHLWR
confronta com a área urbana ainda não loteada, parte do Jardim Florença e parte
do Cemitério Municipal, nos fundos confronta com a Estrada Municipal “Luiz
Fernando Marchi” – LME-070.

RESUMO DE EDITAL

/,&,7$d23UHJmR3UHVHQFLDOQ2%-(725HJLVWURGH3UHoRV
para aquisições futuras e parceladas de combustível – GASOLINA, OLEO DIESEL
6H(7$12/SDUDDIURWDGD3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH/HPHQDTXDQWLGDGH
HVWLPDGDFRQVWDQWHGR$1(;2,'$7$'235(*2GHMXQKRGHjV
09:00h; LOCAL: Departamento de Licitações da Prefeitura de Leme – Av. 29 de
$JRVWRFHQWUR/HPH63',6321,%,/,'$'('2(',7$/DSDUWLUGH
11/06/16, junto ao site www.leme.sp.gov.br – licitações (gratuito);
Publique-se.
Leme, 10 de junho de 2.016
Paulo César Máximo
6HFUHWiULRGH7UDQVSRUWHVH9LDomR

RESUMO DE EDITAL

/,&,7$d23UHJmR3UHVHQFLDOQ2%-(725HJLVWURGHSUHoRV
para prestação de serviços especializados para realização de procedimentos diagQyVWLFRVSRULPDJHP±XOWUDVVRQRJUD¿DHPJHUDOSDUDDWHQGLPHQWRGRVSDFLHQWHV
GDUHGHPXQLFLSDOGHVD~GHGRPXQLFtSLR'$7$'235(*2GHMXQKRGH
2.016, às 09:00h; LOCAL: Departamento de Licitações da Prefeitura de Leme –
$YGH$JRVWRFHQWUR/HPH63',6321,%,/,'$'('2(',7$/D
partir de /06/16, junto ao site www.leme.sp.gov.br – licitações (gratuito);
Publique-se.
Leme, 10 de junho de 2.016
0$5,$7(5(=$$302,*21d$/9(6
6(&5(7È5,$'(6$Ò'(

RESUMO DE EDITAL

/,&,7$d23UHJmR3UHVHQFLDOQ2%-(725HJLVWURGHSUHoRV
para o fornecimento parcelado de refeições em embalagens de alumínio tipo
marmitex para atender aos diversos setores e campanhas da secretaria de saúde
do município. data do pregão: 28 de junho de 2.016, às 09:00h; LOCAL: Departamento de Licitações da Prefeitura de Leme – Av. 29 de Agosto, 668, centro,
/HPH63',6321,%,/,'$'('2(',7$/DSDUWLUGHMXQWRDRVLWH
www.leme.sp.gov.br – licitações (gratuito);
Publique-se.
Leme, 10 de junho de 2.016
0$5,$7(5(=$$302,*21d$/9(6
6(&5(7È5,$'(6$Ò'(

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

RESUMO DE EDITAL

A Prefeitura do Município de Leme, comunica que encontra-se instaurado e
disponível no setor de licitações, o processo abaixo:
Pregão Eletrônico: Nº 046/16 Objeto: Registro de preços para aquisição de
OHQWHVHDUPDo}HVDRVSDFLHQWHVGDVHFUHWDULDGHVD~GH(GLWDO1DËQWHJUD www.
leme.sp.gov.br - Entrar No Link: Licitações), www.bbmnet.com.br; Ou na Av.
29 De Agosto, 668, Centro – Leme, Das 08 Às 16 Horas, Setor De Licitações:
5(&(%,0(172'$63523267$6$3$57,5'$6+25$6'2',$
'(-81+2'($7e$6+'2',$'(-81+2'(
$%(5785$'$63523267$6'$6+25$6$7e$6+25$6'2
',$'(-81+2'(,1Ë&,2'$6(662'(',6387$'(35(d26$6+25$6'2',$'(-81+2'(REFERÊNCIA DE
7(0323$5$72'$6$65()(5Ç1&,$6'(7(0326(5È2%6(59$'2
2+25È5,2'(%5$6Ë/,$')/2&$/www.bbmnet.com.br “ACESSO
,'(17,),&$'2´
Leme, 10 de junho de 2016.
0$5,$7(5(=$$3$5(&,'$02,*21d$/9(6
6(&5(7È5,$'(6$Ò'(

RESUMO DE EDITAL

A Prefeitura do Município de Leme, comunica que encontra-se instaurado e
disponível no setor de licitações, o processo abaixo:
Pregão Eletrônico: Nº 047/16 Objeto: Registro de preços para aquisição de
¿OPHVUDGLROyJLFRV¿[DGRUHVHUHYHODGRUHV(GLWDO1DËQWHJUD www.leme.sp.gov.
br - Entrar No Link: Licitações), www.bbmnet.com.br; Ou na Av. 29 De Agosto,
&HQWUR±/HPH'DV¬V+RUDV6HWRU'H/LFLWDo}HV5(&(%,0(172
'$63523267$6$3$57,5'$6+25$6'2',$'(-81+2
'($7e$6+'2',$'(-81+2'($%(5785$'$6
3523267$6'$6+25$6$7e$6+25$6'2',$'(-81+2
'(,1Ë&,2'$6(662'(',6387$'(35(d26AS 14:00 HORAS
'2',$'(-81+2'(5()(5Ç1&,$'(7(0323$5$72'$6
$6 5()(5Ç1&,$6 '( 7(032 6(5È 2%6(59$'2 2 +25È5,2 '(
%5$6Ë/,$')/2&$/www.bbmnet.com.br ³$&(662,'(17,),&$'2´
Leme, 10 de junho de 2016.
0$5,$7(5(=$$3$5(&,'$02,*21d$/9(6
6(&5(7È5,$'(6$Ò'(

35(*2(/(75Ð1,&21

A Secretária de Saúde no uso de suas atribuições legais homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 040/2016 adjudicando a empresa conforme segue:
/27(1±(;(03/$50('&20'(352'8726+263,7$/$5(6
/7'$0(±5
/27(1±81,248Ë0,&$)$50$&Ç87,&$1$&,21$/$6±
R$ 30.000,00
Fica a empresa adjudicatária, convocada para assinatura da Ata de Registro
de Preços, nos termos do edital.
Leme, 07 de junho de 2016
0DULD7HUH]D$S0RL*RQoDOYHV
Secretária de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

&2175$7$17(0XQLFtSLRGH/HPH&2175$7$'$2¿FLQD0HFkQLFD
$OYDUHV/WGD0H2%-(723URUURJDomRSRULJXDOSHUtRGRSDUDIRUQHFHUSUHVWDomR
de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da municipalidade,
mediante o emprego de no mínimo 03 (três) mecânicos; PRAZO: 12 meses; VALOR
*/2%$/5'$7$'$$66,1$785$/,&,7$d2
3UHJmR3UHVHQFLDOQ683257(/(*$//HLHVXDVDOWHUDo}HV
Leme, 11 de junho de 2016
Publique-se.
Paulo Roberto Blascke
Prefeito Municipal
35(*2(/(75Ð1,&21±5HJLVWURGHSUHoRVSDUDDTXLVLomR
de compressa de gaze estéril e curativos para as unidades de saúde do municipio
A Prefeitura do Município de Leme torna público, nos autos do parágrafo 2º
artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a relação de preço registrado:
Ata nº 083/2016 - Fornecedora: – Solumed Distr. de Medicamentos e Prod.
para saúde Ltda
/RWH 9DORU8QLW
01
R$ 0,4097
Leme, 25 de abril de 2016
Publique-se:

Leme, 11 de junho de 2016

0DULD7HUH]D$S0RL*RQoDOYHV
Secretária de Saúde
35(*2(/(75Ð1,&21±5HJLVWURGHSUHoRVSDUDDTXLVLomR
de papel grau cirúrgico, seringas, agulhas, scalp e cateter intravenoso
A Prefeitura do Município de Leme torna público, nos autos do parágrafo 2º
artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a relação de preço registrado:
$WDQ)RUQHFHGRUD±8QLGHQWDO3URG2GRQWROyJLFRV0pGLFRV
e Hospitalares Ltda EPP
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
01
A
R$ 23,00
B
R$ 43,50
C
R$ 57,51
D
R$ 86,12
Ata nº 099/2016 - Fornecedora: – Pro-Medic Com. De Prod. Médicos
Hospitalares Ltda Me
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
04
A
R$ 1,63
05
A
R$ 1,43
B
R$ 1,03
C
R$ 1,03
D
R$ 1,44
Ata nº 100/2016 - Fornecedora: – Dimebras Comercial Hospitalar Ltda
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
02
A
R$ 0,104
B
R$ 0,118
C
R$ 0,220
D
R$ 0,305
03
A
R$ 0,055
B
R$ 0,055
C
R$ 0,056
D
R$ 0,069
Leme, 23 de maio de 2016
Publique-se:
0DULD7HUH]D$S0RL*RQoDOYHV
Secretária de Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

&2175$7$17( 0XQLFtSLR GH /HPH &2175$7$'$ 352'(63
&RPSDQKLD GH 3URFHVVDPHQWR GH 'DGRV 'R (VWDGR GH VmR 3DXOR 2%-(72
prorrogação da prestação dos serviços técnicos de informática relativos à cessão
GHLQIRUPDo}HVGREDQFRGHGDGRVGR'(75$1SDUDRSURFHVVDPHQWRGHPXOWDV
GHWUkQVLWR9$/25*/2%$/535$=2PHVHV'$7$'$
$66,1$785$/,&,7$d23$'/Q683257(/(GAL: Lei 8666/93; e suas alterações
Leme, 15 de abril de 2016
Publique-se.
Paulo Roberto Blascke
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

&2175$7$17(0XQLFtSLRGH/HPH&2175$7$'$9LDFRQHFW7HOHFRPXQLFDo}HV&RPHUFLDO/WGD(332%-(723UHVWDomRGHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRLQVWDODomRGHFRQ¿JXUDomRGHHTXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFDSHUWHQFHQWHV
a secretaria e as escolas municipais; PRAZO: 12 meses; VALOR GLOBAL: R$
 '$7$ '$ $66,1$785$  /,&,7$d2 &RQYLWH Q
683257(/(*$//HLHVXDVDOWHUDo}HV
Leme, 08 de junho de 2016
Publique-se.
Paulo Roberto Blascke
Prefeito Municipal
35(*235(6(1&,$/1±5HJLVWURGHSUHoRVSDUDSUHVWDomR
de serviços de diagnósticos em exames de otorrinolaringologia.
A Prefeitura do Município de Leme torna público, nos autos do parágrafo 2º
artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a relação de preço registrado:
Ata nº 104/2016 - Fornecedora: – Clinica Kiyota Moutinho S/S
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
01
1
R$ 119,50
2
R$ 116,50
02
1
R$ 174,50
2
R$ 207,50
3
R$ 206,50
4
R$ 216,50
5
R$ 282,50

Leme, 11 de junho de 2016

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

Leme, 03 de junho de 2016
Publique-se:
0DULD7HUH]D$S0RL*RQoDOYHV
Secretária de Saúde
35(*2(/(7521,&21±5HJLVWURGHSUHoRVSDUDDTXLVLomR
de material hospitalar para uso nas unidades de saúde.
A Prefeitura do Município de Leme torna público, nos autos do parágrafo 2º
artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a relação de preço registrado:
Ata nº 096/2016 - Fornecedora: – Capromed Farmacêutica Ltda Me
/RWH 9DORU8QLW
01
R$ 184,00
Ata nº 096/2016 - Fornecedora: – Capromed Farmacêutica Ltda Me
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
06
01
R$ 21,00
02
R$ 21,00
03
R$ 16,34
04
R$ 16,34
05
R$ 16,34
06
R$ 16,34
Ata nº 105/2016 - Fornecedora: – Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticas Ltda EPP
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
03
01
R$ 1,245
02
R$ 1,02
04
01
R$ 0,182
02
R$ 0,15
05
01
R$ 0,275
02
R$ 0,275
03
R$ 0,265
04
R$ 0,265
05
R$ 0,265
$WD Q    )RUQHFHGRUD ± 750 &RPHUFLDO GH 0HGLFDPHQWRV
Ltda EPP
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
02
01
R$ 1,10
02
R$ 1,60
03
R$ 3,00
Leme, 30 de maio de 2016
Publique-se:
0DULD7HUH]D$S0RL*RQoDOYHV
Secretária de Saúde
35(*2(/(75Ð1,&21±5HJLVWURGHSUHoRVSDUDDTXLVLomR
de utensílios e equipamentos de cozinha, a serem utilizados nas escolas de ensino
infantil e fundamental da rede municipal.
A Prefeitura do Município de Leme torna público, nos autos do parágrafo 2º
artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a relação de preço registrado:
Ata nº 101/2016 - Fornecedora: – Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista
Ltda EPP
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
06
A
R$ 39,95
08
A
R$ 16,82
B
R$ 14,30
10
A
R$ 30,80
B
R$ 49,20
12
A
R$ 36,00
Ata nº 102/2016 - Fornecedora: – Renoforce Agência de Negócios Eireli Me
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
03
A
R$ 20,50
B
R$ 16,26
C
R$ 21,90
11
A
R$ 50,71
B
R$ 32,89
C
R$ 24,60
$WDQ)RUQHFHGRUD±:DOOLQVRQ$OYHV$UFDQMR(33
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
01
A
R$ 2.332,30
Leme, 01 de junho de 2016
Publique-se:
Paulo Roberto Blascke
Prefeito Municipal
35(*2(/(75Ð1,&21±5HJLVWURGHSUHoRVSDUDDTXLVLomR
de utensílios e equipamentos de cozinha, a serem utilizados nas escolas de ensino

infantil e fundamental da rede municipal.
A Prefeitura do Município de Leme torna público, nos autos do parágrafo 2º
artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a relação de preço registrado:
Ata nº 103/2016 - Fornecedora: – Renoforce Agência de Negócios Eireli Me
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
04
A
R$ 92,18
B
R$ 42,28
C
R$ 46,92
D
R$ 49,74
E
R$ 59,60
05
A
R$ 28,37
$WDQ)RUQHFHGRUD±$7 :3&RPHUFLDO/WGD(33
/RWH ,WHP
9DORU8QLW
01
A
R$ 1,18
B
R$ 3,53
C
R$ 3,53
03
A
R$ 17,97
Leme, 03 de junho de 2016
Publique-se:
Paulo Roberto Blascke
Prefeito Municipal

35()(,785$'2081,&Ë3,2'(/(0(
6HFUHWDULDGH(GXFDomR

$72'(&,6Ï5,2'($&808/$d2'(&$5*261
'()(9(5(,52'(
'LVS}HVREUHRGHIHULPHQWRHKRPRORJDomRGHDF~PXOR
GHFDUJRVGH3URIHVVRUGD5HGH0XQLFLSDOGH(QVLQRGH
Leme
$6(&5(7È5,$'(('8&$d2QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLVH[SHGH
RVHJXLQWH$72'(&,6Ï5,2
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGH YHUL¿FRXVH DWUDYpV GD GRFXPHQWDomR DSUHVHQWDGD SHOD VHUYLGRUD
$/,1(/23(66$/&,2772%2925*QFRQIRUPHGHFODUDomR
LQGLYLGXDODSUHVHQWDGDHH[SHGLGDSHORGLUHWRUGD8QLGDGH(VFRODURQGHH[HUFHVHX
KRUiULRGHWUDEDOKRGRFHQWHH+RUiULRGH7UDEDOKR3HGDJyJLFR&ROHWLYR +73& 
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para o
exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, junto ao Estado e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
IHYHUHLURGH'(),52$&808/$d2/(*$/SDUDRDQROHWLYRGH
)/È9,$(/,=$%(7+7(5266,',$6
6(&5(7È5,$'(('8&$d2

$72'(&,6Ï5,2'($&808/$d2'(&$5*261
'()(9(5(,52'(
'LVS}HVREUHRGHIHULPHQWRHKRPRORJDomRGHDF~PXOR
GHFDUJRVGH3URIHVVRUGD5HGH0XQLFLSDOGH(QVLQRGH
Leme
$6(&5(7È5,$'(('8&$d2QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLVH[SHGH
RVHJXLQWH$72'(&,6Ï5,2
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGH YHUL¿FRXVH DWUDYpV GD GRFXPHQWDomR DSUHVHQWDGD SHOD VHUYLGRUD
&(/,$0$5,$0$548(62/,9(,5$6,/9$5*Q;FRQIRUPH
GHFODUDomRLQGLYLGXDODSUHVHQWDGDHH[SHGLGDSHORGLUHWRUGD8QLGDGH(VFRODURQGH
H[HUFHVHXKRUiULRGHWUDEDOKRGRFHQWHH+RUiULRGH7UDEDOKR3HGDJyJLFR&ROHWLYR
+73& QDXQLGDGHHVFRODUSDUDRGHIHULPHQWRGDVROLFLWDGDDFXPXODomRGHFDUJR
para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, junto ao Estado e PROFES-

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

SOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
IHYHUHLURGH'(),52$&808/$d2/(*$/SDUDRDQROHWLYRGH
)/È9,$(/,=$%(7+7(5266,',$6
6(&5(7È5,$'(('8&$d2

$72'(&,6Ï5,2'($&808/$d2'(&$5*261
'()(9(5(,52'(
'LVS}HVREUHRGHIHULPHQWRHKRPRORJDomRGHDF~PXOR
GHFDUJRVGH3URIHVVRUGD5HGH0XQLFLSDOGH(QVLQRGH
Leme
$6(&5(7È5,$'(('8&$d2QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLVH[SHGH
RVHJXLQWH$72'(&,6Ï5,2
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
7$7,$1()(51$1'$'$6,/9(,5$6$17$1$5*QFRQIRUPH
GHFODUDomRLQGLYLGXDODSUHVHQWDGDHH[SHGLGDSHORGLUHWRUGD8QLGDGH(VFRODU
RQGHH[HUFHVHXKRUiULRGHWUDEDOKRGRFHQWHH+RUiULRGH7UDEDOKR3HGDJyJLFR
&ROHWLYR +73& QDXQLGDGHHVFRODUSDUDRGHIHULPHQWRGDVROLFLWDGDDFXPXODomR
de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
DF~PXORUHPXQHUDGRGHFDUJRGH352)(6625,H352)(662568%67,7872QHVVD6HFUHWDULDFRPIXOFURQRDUWLJR,,GR'HFUHWRQGHGH
IHYHUHLURGH'(),52$&808/$d2/(*$/SDUDRDQROHWLYRGH
)/È9,$(/,=$%(7+7(5266,',$6
6(&5(7È5,$'(('8&$d2

$72'(&,6Ï5,2'($&808/$d2'(&$5*261
'()(9(5(,52'(
'LVS}HVREUHRGHIHULPHQWRHKRPRORJDomRGHDF~PXOR
GHFDUJRVGH3URIHVVRUGD5HGH0XQLFLSDOGH(QVLQRGH
Leme

Leme, 11 de junho de 2016

$'5,$1$&5,67,1$&$1','2'$6,/9$5*QFRQIRUPH
GHFODUDomRLQGLYLGXDODSUHVHQWDGDHH[SHGLGDSHORGLUHWRUGD8QLGDGH(VFRODU
RQGHH[HUFHVHXKRUiULRGHWUDEDOKRGRFHQWHH+RUiULRGH7UDEDOKR3HGDJyJLFR
&ROHWLYR +73& QDXQLGDGHHVFRODUSDUDRGHIHULPHQWRGDVROLFLWDGDDFXPXODomR
de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de fevereiro de 2009,
'(),52$&808/$d2/(*$/SDUDRDQROHWLYRGH
)/È9,$(/,=$%(7+7(5266,',$6
6(&5(7È5,$'(('8&$d2

$72'(&,6Ï5,2'($&808/$d2'(&$5*261
'()(9(5(,52'(
'LVS}HVREUHRGHIHULPHQWRHKRPRORJDomRGHDF~PXOR
GHFDUJRVGH3URIHVVRUGD5HGH0XQLFLSDOGH(QVLQRGH
Leme
$6(&5(7È5,$'(('8&$d2QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLVH[SHGH
RVHJXLQWH$72'(&,6Ï5,2
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
9$1(66$&5,67,1$$1721,2'266$1726*20(65*Q
FRQIRUPHGHFODUDomRLQGLYLGXDODSUHVHQWDGDHH[SHGLGDSHORGLUHWRUGD8QLGDGH
(VFRODURQGHH[HUFHVHXKRUiULRGHWUDEDOKRGRFHQWHH+RUiULRGH7UDEDOKR3HGDJyJLFR&ROHWLYR +73& QDXQLGDGHHVFRODUSDUDRGHIHULPHQWRGDVROLFLWDGD
acumulação de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
DF~PXORUHPXQHUDGRGHFDUJRGH352)(6625,H352)(662568%67,7872QHVVD6HFUHWDULDFRPIXOFURQRDUWLJR,,GR'HFUHWRQGHGH
IHYHUHLURGH'(),52$&808/$d2/(*$/SDUDRDQROHWLYRGH
)/È9,$(/,=$%(7+7(5266,',$6
6(&5(7È5,$'(('8&$d2

$6(&5(7È5,$'(('8&$d2QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLVH[SHGH
RVHJXLQWH$72'(&,6Ï5,2
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
&5,67,$1(0(',1$'$6,/9$5*QFRQIRUPHGHFODUDomR
LQGLYLGXDODSUHVHQWDGDHH[SHGLGDSHORGLUHWRUGD8QLGDGH(VFRODURQGHH[HUFHVHX
KRUiULRGHWUDEDOKRGRFHQWHH+RUiULRGH7UDEDOKR3HGDJyJLFR&ROHWLYR +73& 
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
DF~PXORUHPXQHUDGRGHFDUJRGH352)(6625,H352)(662568%67,7872QHVVD6HFUHWDULDFRPIXOFURQRDUWLJR,,GR'HFUHWRQGHGH
IHYHUHLURGH'(),52$&808/$d2/(*$/SDUDRDQROHWLYRGH
)/È9,$(/,=$%(7+7(5266,',$6
6(&5(7È5,$'(('8&$d2

$72'(&,6Ï5,2'($&808/$d2'(&$5*261
'()(9(5(,52'(
'LVS}HVREUHRGHIHULPHQWRHKRPRORJDomRGHDF~PXOR
GHFDUJRVGH3URIHVVRUGD5HGH0XQLFLSDOGH(QVLQRGH
Leme
$6(&5(7È5,$'(('8&$d2QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLVH[SHGH
RVHJXLQWH$72'(&,6Ï5,2
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD

,035(16$2),&,$/'2081,&Ë3,2

$'0,1,675$d2Paulo Roberto Blascke
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