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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL 

GABINETE DO PREFEITO 

PROC. Nº 6173/2021 - LEI Nº 5.943 DE 25 
DE JUNHO DE 2021 

“DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE PAR-
CELAMENTO DE DÉBITOS DO SISTEMA 
DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AM-
BIENTAL DE SÃO CAETANO DO SUL - 
PPD-SAESA/2021 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.” 

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR, Pre-
feito Municipal de São Caetano do Sul, em 
exercício, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas nos termos 
do art. 69, XI da Lei Orgânica do Município, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sancionou e promulgou a seguinte LEI: 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Parcela-
mento de Débitos do Sistema de Água, Es-
goto e Saneamento Ambiental de São Cae-
tano do Sul – PPD-SAESA/2021, visando pro-
mover a regularização dos débitos referidos 
nesta Lei, decorrentes de créditos tributários 
e não tributários, incluídos os inscritos em Dí-
vida Ativa, ajuizados ou a ajuizar.  

§ 1º O PPD-SAESA/2021 instituído pela pre-
sente Lei será administrado pela Divisão Fi-
nanceira, conjuntamente com a Divisão Jurí-
dica, sempre que necessário.  

§ 2º Para fins de cumprimento ao disposto no 
caput deste artigo, os débitos serão conside-
rados por inscrição.  

§ 3º Incluem-se no PPD-SAESA/2021 os dé-
bitos que tenham sido objeto de parcelamento 
anterior não integralmente quitado, ainda que 
cancelado por falta de pagamento, ou parce-
lamento vigente, observado o disposto no art. 
2º desta Lei. 

§ 4º O acordo de inclusão no PPD-SA-
ESA/2021 deverá ser por exercício, compre-
endendo todos os débitos da respectiva ins-
crição, relativos ao exercício indicado pelo re-
querente para o acordo. 

§ 5º No caso de débitos ajuizados, a adesão 
ao acordo deverá compreender a integrali-
dade dos débitos objeto de uma mesma exe-
cução fiscal, ainda que se refira a débitos 
agrupados para fins de ajuizamento. 

Art. 2º Eventuais saldos de parcelamentos 
ativos formalizados sob a égide da legislação 
anterior à vigência desta Lei, poderão ser ob-
jeto de quitação e/ou reparcelamento, nas 
condições previstas no art. 4º desta Lei, desde 
que o parcelamento anterior seja cancelado, 
com a perda de eventuais benefícios decor-
rentes da adesão realizada a programas an-
teriores, retornando-se os débitos aos seus 
valores originais, com os acréscimos legais 
previstos na legislação municipal à época da 
ocorrência dos respectivos fatos geradores, 
descontados os valores eventualmente pa-
gos. 

§ 1º Caso o contribuinte tenha parcelamento 
ativo em sua inscrição, nas condições menci-
onadas no caput deste artigo, deverá anuir 
com o cancelamento do acordo anteriormente 
firmado. 

§ 2º Optando o contribuinte pelo cancela-
mento do acordo anterior para adesão ao 
PPD-SAESA/2021, não incidirá a multa por 
descumprimento prevista nas legislações an-
teriores.  

Art. 3º Os créditos tributários e não tributários 
incluídos no PPD-SAESA/2021 serão consoli-
dados tendo por base a data da formalização 
do pedido de adesão, observado o disposto 
no art. 1º desta Lei, neles incidindo: 

I - atualização monetária; 
II - multa moratória; 
III - juros; 

IV - honorários advocatícios, no caso de débi-
tos executados judicialmente. 

Art. 4º O contribuinte procederá ao paga-
mento do débito consolidado, calculado em 
conformidade com o art. 3° desta Lei, po-
dendo optar pelas seguintes formas:  

I – Para os débitos de Água e Esgoto:  

a) em parcela única à vista, com exclusão de 
100% (cem por cento) dos juros;  

b) em até 12 (doze) parcelas, com desconto 
de 80% (oitenta por cento) dos juros, desde 
que o valor mínimo de cada parcela não seja 
inferior a R$ 100,00 (cem reais);  

c) em até 24 (vinte e quatro) parcelas, com 
desconto de 60% (sessenta por cento) dos ju-
ros, desde que o valor mínimo de cada par-
cela não seja inferior a R$ 70,00 (setenta re-
ais); 

d) em até 48 (quarenta e oito) parcelas, com 
desconto de 40% (quarenta por cento) dos ju-
ros, desde que o valor mínimo de cada par-
cela não seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta 
reais); 

e) em até 60 (sessenta) parcelas, com des-
conto de 20% vinte por cento dos juros, desde 
que o valor mínimo de cada parcela não seja 
inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais); 

f) para valores do débito principal acima de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não consi-
derados os juros e os honorários advo- 
catícios, em até 24 (vinte e quatro) parcelas, 
com desconto de 100% (cem por cento) dos 
juros. 

II – Para os débitos da Taxa de Coleta, 
Remoção e Destinação Final de Resíduos Só-
lidos: 

a) em parcela única à vista, com exclusão de 
100% (cem por cento) dos juros e multa mo-
ratória;  

b) em até 12 (doze) parcelas, com desconto 
de 80% (oitenta por cento) dos juros e multa 
moratória, desde que o valor mínimo de cada 
parcela não seja inferior a R$ 100,00 (cem re-
ais);  

c) em até 24 (vinte e quatro) parcelas, com 
desconto de 60% (sessenta por cento) dos ju-
ros e multa moratória, desde que o valor mí-
nimo de cada parcela não seja inferior a R$ 
70,00 (setenta reais); 

d) em até 48 (quarenta e oito) parcelas, com 
desconto de 40% (quarenta por cento) dos ju-
ros e multa moratória, desde que o valor mí-
nimo de cada parcela não seja inferior a R$ 
50,00 (cinquenta reais); 

e) em até 60 (sessenta) parcelas, com des-
conto de 20% vinte por cento dos juros e multa 
moratória, desde que o valor mínimo de cada 
parcela não seja inferior a R$ 50,00 (cin-
quenta reais); 

f) para valores do débito principal acima de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), não conside-
rados os juros, a multa moratória e os honorá-
rios advocatícios, em até 24 (vinte e quatro) 
parcelas, com desconto de 100% (cem por 
cento) dos juros e multa moratória. 

§ 1º Os honorários advocatícios, as custas e 
despesas processuais dos débitos executa-
dos judicialmente serão de responsabilidade 
do contribuinte.   

§ 2º O montante representado pelo desconto 
concedido nas alíneas “a” dos incisos I e II 
deste artigo ficará automaticamente quitado, 
com a consequente anistia do valor por ele re-
presentado, para todos os fins e efeitos de di-
reito, em benefício do devedor.   

§ 3º Nos casos de parcelamentos firmados 
nos termos das alíneas “b” a “f” dos incisos I e 
II do caput deste artigo, a quitação somente 
se operará quando do efetivo pagamento do 
montante integral parcelado, sendo que o 
desconto concedido, quando for o caso, ficará 
automaticamente liquidado com a conse-
quente remissão do valor por ele represen-
tado, para todos os fins e efeitos de direito, em 
benefício do devedor.  

§ 4º Não ocorrendo o pagamento da parcela 
do acordo no respectivo vencimento, sobre o 
valor da mesma, incidirá juros de mora a ra-
zão de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 
dia seguinte ao do vencimento, acumulando 
mês a mês até a data do efetivo pagamento 
da parcela.  

§ 5º As parcelas serão mensais e sucessivas, 
vencendo a primeira no dia seguinte à data da 
opção e as seguintes sofrerão atualização 
monetária anual consoante o índice de varia-
ção do IGPM/FGV ou no caso de sua extin-
ção, outro indexador que o Governo Federal 
vier a instituir.  

Art. 5º Fica concedido desconto de 50% (cin-
quenta por cento) do valor lançado atualizado 
das multas punitivas, previstas na legislação 
municipal, na hipótese de pagamento à vista 
do débito.  

Parágrafo único. O desconto previsto no ca-
put deste artigo será concedido durante a vi-
gência do PPD-SAESA/2021 instituído por 
esta Lei.  

Art. 6º O ingresso no PPD-SAESA/2021 im-
põe ao contribuinte a aceitação plena e irre-
tratável de todas as condições estabelecidas 
nesta Lei e constitui confissão irrevogável e ir-
retratável da dívida relativa aos débitos nele 
incluídos, com reconhecimento expresso da 
certeza e liquidez do crédito correspondente, 
produzindo os efeitos previstos no art. 174, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacio-
nal e no art. 202, inciso VI, do Código Civil. 

Parágrafo único. A homologação do ingresso 
no PPD-SAESA/2021 dar-se-á no momento 
do pagamento da parcela única ou da primeira 
parcela do acordo, nos casos de parcelamen-
tos previstos no art. 4º desta Lei.  

Art. 7º Como condição para a adesão aos be-
nefícios desta Lei, o contribuinte deverá em 
até 10 (dez) dias após a data do pagamento 
da parcela única ou da primeira parcela, re-
nunciar a eventuais ações, impugnações, ex-
ceção de pré-executividade ou embargos à 
execução fiscal, com renúncia ao direito sobre 
o qual se fundam, nos autos judiciais respec-
tivos, bem como de eventuais impugnações, 
defesas e recursos apresentados no âmbito 
administrativo. 

§ 1º As desistências, renúncias e pagamentos 
mencionados no caput, deverão ser compro-
vadas junto ao SAESA com o protocolo de có-
pia das respectivas petições e guias no Setor 
de Atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias 
a contar do prazo estabelecido no caput deste 
artigo, sob pena de cancelamento de ofício do 
acordo.  
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§ 2º No caso de parcelamento do débito de 
acordo com o art. 4º desta Lei, verificando-se 
a hipótese de renúncia do direito em que se 
fundamenta os embargos à execução fiscal, o 
devedor concordará com a suspensão do pro-
cesso de execução, pelo prazo de parcela-
mento a que se obrigou, obedecendo ao dis-
posto no art. 922 do Código de Processo Civil. 

§ 3º No caso do § 2º deste artigo, liquidado o 
parcelamento nos termos desta Lei, o SAESA 
informará o fato ao Juízo da execução fiscal, 
requerendo a extinção do processo nos ter-
mos do art. 924, inciso II do Código de Pro-
cesso Civil.  

§ 4º Os depósitos judiciais efetivados em ga-
rantia do juízo somente poderão ser levanta-
dos em favor do SAESA para quitação do dé-
bito calculado com correção monetária, juros, 
multa e honorários advocatícios, devendo o 
saldo do débito que eventualmente remanes-
cer ser pago à vista ou parcelado, nos termos 
do art. 4º desta Lei.  

§ 5º A adesão do contribuinte ao Programa de 
Parcelamento de Débitos, com a renúncia a 
eventuais ações, impugnações, exceção de 
pré-executividade ou embargos à execução 
fiscal, não prejudicará o recebimento dos ho-
norários advocatícios já fixados em decisão 
judicial em favor da Autarquia Municipal, nos 
termos do art. 90, caput e art. 487, inciso III, 
alínea “c”, ambos do CPC. 

Art. 8º O sujeito passivo será excluído do 
PPD-SAESA/2021, sem notificação prévia, no 
caso da ocorrência de uma das seguintes hi-
póteses:  

I - inobservância de qualquer das exigências 
estabelecidas nesta Lei;  

II - estar inadimplente com o pagamento de 
três ou mais parcelas consecutivas ou alter-
nadas ou restando do saldo do parcelamento 
uma ou duas parcelas em atraso superior a 60 
(sessenta) dias;  

III - decretação de falência ou extinção pela 
liquidação da pessoa jurídica;  

IV - cisão da pessoa jurídica, exceto se a so-
ciedade nova oriunda da cisão ou aquela que 
incorporar a parte do patrimônio assumir soli-
dariamente com a cindida as obrigações do 
PPD-SAESA/2021.  

Parágrafo único. A exclusão do sujeito pas-
sivo do PPD-SAESA/2021 implicará na perda 
de todos os benefícios previstos nesta Lei, 
acarretando a exigibilidade dos débitos origi-
nais, com os acréscimos legais, previstos na 
legislação municipal, à época da ocorrência 
dos respectivos fatos geradores, descontados 
os valores pagos, sendo que nesta hipótese 
ficará o contribuinte sujeito a multa no importe 
de 20% (vinte por cento) do saldo remanes-
cente do parcelamento pelo descumprimento 
do pacto, e a imediata reinscrição destes va-
lores em Dívida Ativa, ajuizamento ou prosse-
guimento da execução fiscal, efetivação do 
protesto extrajudicial do título executivo e ado-
ção de todas as demais medidas legais de co-
brança do crédito, colocadas à disposição da 
Autarquia credora.  

Art. 9º Não serão restituídas, no todo ou em 
parte, com fundamento nas disposições desta 
Lei, quaisquer importâncias recolhidas antes 
do início de sua vigência.  

Art. 10 Os valores do débito e as condições 
para pagamento à vista ou parcelado, serão 
informados ao sujeito passivo no momento da 
adesão ao PPD-SAESA/2021, que deverá 
comparecer pessoalmente ou através de re- 
presentante legal munido de procuração com 

firma reconhecida, no Setor de Atendimento 
do SAESA. 

Parágrafo único. Poderá ser beneficiado 
pelo PPD-SAESA/2021, quanto aos débitos, o 
contribuinte que na data da concretização da 
adesão ao referido programa, apresentar do-
cumentos hábeis que comprovem ser proprie-
tário ou possuidor a qualquer título do imóvel 
relativo à inscrição inadimplente.  

Art. 11 O PPD-SAESA/2021 não configura 
novação prevista no artigo 360, inciso I do Có-
digo Civil. 

Art. 12 O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei, no que for necessário.  

Art. 13 As despesas decorrentes da execução 
da presente Lei correrão por conta da dotação 
orçamentária própria, suplementada no que 
for necessário.  

Art. 14 Esta Lei entrará em vigor 10 (dez) dias 
após a data de sua publicação e terá vigência 
por 90 (noventa) dias, podendo ser prorro-
gada por Decreto do Executivo, dentro do 
exercício de 2021. 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 
25 de junho de 2021, 144º da fundação da ci-
dade e 73º de sua emancipação Político-Ad-
ministrativa. 

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR 
Prefeito Municipal, em exercício 

BRUNO VASSARI 
Chefe de Gabinete  

SILVIA DE CAMPOS 
Secretária Municipal de Governo 

JOSÉ LUIZ TOLOZA OLIVEIRA COSTA 
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

CAIO LESSIO PREVIATO 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

JEFFERSON CIRNE DA COSTA 
Secretário Municipal da Fazenda 

RODRIGO GONÇALVES TOSCANO 
Superintendente do Sistema de Água, Esgoto e 

Saneamento Ambiental 

ROSIANE DE A. VAITKEVICIUS 
Diretora de Administração e Recursos Humanos 

Publicada na Seção de Documentação e Es-
tatística, na mesma data. 

PROC. Nº 5223/2021 - LEI Nº 5.944 DE 25 
DE JUNHO DE 2021 

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍ-
LIO-ALUGUEL AOS JOVENS DESLIGA-
DOS OU EM PROCESSO DE DESLIGA-
MENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADO-
LESCENTES – SAICA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO CAETANO DO SUL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR, Pre-
feito Municipal de São Caetano do Sul, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do inciso XI, art. 69 da Lei Orgâ-
nica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sancionou e promul-
gou a seguinte LEI:  

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal au-
torizado a conceder auxílio-aluguel, de caráter 
pessoal e intransferível, aos jovens desliga-
dos ou em processo de desligamento do 
Serviço de Acolhimento Institucional para Cri-
anças e Adolescentes – SAICA, do Município 
de São Caetano do Sul que, cumulativa-
mente: 

I - estejam em situação de vulnerabilidade e 
risco pessoal e social; 

II – tenham vínculos familiares rompidos ou 
extremamente fragilizados; 

III – não tenham possibilidade de retorno à fa-
mília de origem ou de colocação em família 
substituta; 

IV – atenda o limite de renda fixado nesta Lei 
ou que não possua meios de prover o próprio 
sustento. 

§ 1º Considera-se em situação de vulnerabili-
dade, para os fins desta Lei, o jovem desli-
gado ou em processo de desligamento de ins-
tituição de acolhimento judicial do Município 
de São Caetano do Sul, que atenda o limite 
de renda fixado no art. 3º desta Lei e que não 
possa arcar com as despesas de moradia, 
sem que ocorra prejuízo da manutenção das 
condições básicas de seu sustento. 

§ 2º Considera-se em situação de risco pes-
soal, para os fins desta Lei, o adolescente que 
esteja sujeito à violação de direitos por negli-
gência, violência, abandono ou outras formas 
que exijam ações de prevenção, proteção es-
pecial, promoção e inserção social. 

Art. 2º O benefício financeiro a ser concedido 
será no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem 
reais) mensal, destinado exclusivamente à 
complementação das despesas do beneficiá-
rio para fins de moradia. 

Parágrafo único. O benefício financeiro pre-
visto no caput deste artigo será temporário e 
concedido pelo prazo de 12 (doze) meses, po-
dendo ser prorrogado a cada 12 (doze) me-
ses, até que o beneficiário complete 21 (vinte 
e um) anos de idade. 

Art. 3º Para fazer jus ao recebimento do be-
nefício, a renda familiar per capita do interes-
sado não poderá ser superior a ½ (meio) sa-
lário mínimo nacional vigente ou 1 salário mí-
nimo nacional vigente, caso o beneficiário re-
sida sozinho. 

Parágrafo único. Considera-se renda familiar 
per capita, para os efeitos de concessão do 
auxílio previsto nesta Lei, o resultado obtido 
pela somatória dos rendimentos auferidos in-
dividualmente pelos membros da família, resi-
dentes do mesmo domicílio, dividido pelo nú-
mero de moradores.  

Art. 4º A concessão do benefício dependerá 
da apresentação pelo interessado de compro-
vação de renda, de residência e de outras si-
tuações específicas, necessárias para a aferi-
ção do enquadramento nos requisitos previs-
tos no art. 1º para análise e parecer técnico-
social a ser emitido pelo Centro de Referência 
de Assistência Social – CRAS da Secretaria 
Municipal de Assistência e Inclusão Social – 
SEAIS.  

§ 1º A renda e outros aspectos que não 
possam ser comprovados documentalmente, 
o serão por meio de declaração do reque-
rente. 

§ 2º O critério de renda previsto nesta Lei 
como condicionante ao acesso ao benefício 
poderá ser justificadamente dispensado em 
situações específicas nas quais haja o com-
prometimento excepcional do orçamento do 
beneficiário com outros gastos indispensáveis 
à sua manutenção. 

§ 3º Caso se verifique a falsidade de qualquer 
declaração, o benefício será cancelado e o 
fato será objeto de apuração nos termos da 
legislação penal. 

§ 4º Sem prejuízo da sanção penal, a pessoa 
que gozar ilicitamente do auxílio será obri-
gado a efetuar o ressarcimento integral da im-
portância recebida indevidamente, corrigida 
na forma prevista na legislação municipal apli-
cável. 
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Art. 5º O beneficiário do auxílio-aluguel pre-
visto nesta Lei deverá ser inserido no Cadas-
tro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CADUNICO, devendo ser orientado 
e encaminhado para outros serviços, progra-
mas ou benefícios da rede socioassistencial e 
das demais políticas públicas, em especial 
programas de profissionalização, inserção no 
mercado de trabalho e inclusão produtiva, de 
forma a contribuir no processo de construção 
de autonomia pessoal do jovem e possibilitar 
o desenvolvimento de autogestão, autossus-
tentação e independência. 

Art. 6º É vedada a concessão e a manutenção 
do auxílio-aluguel aos jovens desligados ou 
em processo de desligamento do Serviço de 
Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes – SAICA do Município de São 
Caetano do Sul, que: 

I – não residam no município de São Caetano 
do Sul ou que tenham se desligado ou este-
jam em processo de desligamento do serviço 
de acolhimento institucional de outro municí-
pio; 

II – cujo integrante do núcleo familiar seja pro-
prietário, promitente comprador, concessioná-
rio ou possuidor, a qualquer título de imóvel 
urbano ou rural. 

Art. 7º As inclusões de jovens desligados ou 
em processo de desligamento do Serviço de 
Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes – SAICA do Município de São 
Caetano do Sul como beneficiários do auxílio-
aluguel deverão ser registradas em cadastro 
próprio da Secretaria Municipal de Assistência 
e Inclusão Social, mediante prévia instaura-
ção de procedimento administrativo instruído, 
dentre outros elementos, com a devida descri-
ção da situação que enseja o atendimento, os 
documentos comprobatórios do pleno atendi-
mento às disposições desta Lei, a análise e o 
parecer técnico, bem como a autorização do 
Secretário Municipal de Assistência e Inclu-
são Social – SEAIS. 

Parágrafo único. Os procedimentos para o 
requerimento do benefício, para sua conces-
são e manutenção serão objeto de regula-
mentação por Decreto e poderão ser detalha-
dos, se necessário, por portaria da Secretaria 
Municipal de Assistência e Inclusão Social – 
SEAIS. 

Art. 8º As inclusões ou prorrogações do auxí-
lio-aluguel aos jovens desligados ou em pro-
cesso de desligamento do Serviço de Acolhi-
mento Institucional para Crianças e Adoles-
centes – SAICA do Município de São Caetano 
do Sul estarão condicionadas à existência de 
recursos orçamentários específicos e sufici-
entes para suportar a despesa pública. 

Art. 9º Compete à Secretaria Municipal de As-
sistência e Inclusão Social – SEAIS realizar o 
acompanhamento do benefício concedido, 
procedendo ao seu cancelamento em caso de 
descumprimento dos requisitos estabelecidos 
para a sua manutenção. 

Parágrafo único. O cancelamento de que 
trata o caput deverá ser devidamente moti-
vado e registrado nos autos do processo ad-
ministrativo, bem como devidamente comuni-
cado ao beneficiário, mediante os meios de 
comunicação disponíveis, conforme o caso. 

Art. 10 Ao servidor público que concorra para 
a concessão ilícita do benefício instituído por 
esta Lei, aplica-se, sem prejuízo das sanções 
civis, penais e administrativas cabíveis, além 
de multa equivalente ao dobro dos valores 
dos auxílios ilegalmente pagos, corrigidos na 
forma prevista na legislação municipal aplicá-
vel. 

Art. 11 O valor do auxílio-aluguel previsto no 
art. 2º desta Lei poderá ser majorado pelo Po-
der Executivo, através de Decreto, em razão 
da dinâmica socioeconômica do país e de es-
tudos técnicos sobre o tema, desde que com-
patibilizada a quantidade de beneficiários do 
Programa com as dotações orçamentárias 
existentes no exercício. 

Art. 12 O Poder Executivo deverá proceder às 
devidas adequações decorrentes das disposi-
ções desta Lei na legislação orçamentária vi-
gente. 

Parágrafo único. Em cumprimento ao dis-
posto no inciso VI do art. 167 da Constituição 
Federal e nos artigos 146 e 148 da Lei Orgâ-
nica Municipal, fica o Poder Executivo autori-
zado a transpor, remanejar ou transferir recur-
sos entre categorias de programação e ór-
gãos da administração pública no tocante à 
aplicação desta Lei. 

Art. 13 O Poder Executivo regulamentará a 
presente Lei, no que couber. 

Art. 14 As despesas decorrentes da execução 
da presente Lei correrão por conta da dotação 
orçamentária própria, suplementada se ne-
cessário. 

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 
25 de junho de 2021, 144º da fundação da ci-
dade e 73º de sua emancipação Político-Ad-
ministrativa. 

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR 
Prefeito Municipal, em exercício 

BRUNO VASSARI 
Chefe de Gabinete  

SILVIA DE CAMPOS 
Secretária Municipal de Governo 

JOSÉ LUIZ TOLOZA OLIVEIRA COSTA 
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

CAIO LESSIO PREVIATO 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

JEFFERSON CIRNE DA COSTA 
Secretário Municipal da Fazenda 

MARISA CATALÃO DE CARVALHO 
CAMPOZANA 

Secretária Municipal de Assistência e 
Inclusão Social 

ROSIANE DE A. VAITKEVICIUS 
Diretora de Administração e Recursos Humanos 

Publicada na Seção de Documentação e Es-
tatística, na mesma data. 

PROC. Nº 6733/2012 - LEI Nº 5.945 DE 25 
DE JUNHO DE 2021 

“DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE REGU-
LARIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FUNDAÇÃO 
DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL – 
PRD-FASCS/2021 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.” 

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR, Pre-
feito Municipal de São Caetano do Sul, em 
exercício, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas nos termos 
do art. 69, XI da Lei Orgânica do Município, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sancionou e promulgou a seguinte LEI: 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Regula-
rização de Débitos da Fundação das Artes de 
São Caetano do Sul – PRD-FASCS/2021, 
destinado a incentivar a liquidação de débitos 
decorrentes do inadimplemento dos valores 
devidos em razão da prestação de serviços 
educacionais pela FASCS, até dezembro de 
2020. 

Art. 2º Para efeitos desta Lei serão abrangi-
dos todos os valores inadimplidos pendentes 
referentes à prestação de serviços educacio-
nais, inclusive os que sejam objeto de co-
brança judicial. 

Art. 3º Será admitida a renegociação através 
do PRD-FASCS/2021 dos eventuais saldos 
remanescentes de outros programas de recu-
peração de créditos previamente editados, 
que porventura não tenham sido adimplidos 
pelo devedor. 

Capítulo II 
DA ADESÃO AO PRD – FASCS/2021 

Art. 4º Para participar do PRD-FASCS/2021, 
o interessado deverá solicitar a simulação dos 
cálculos relativos às opções de pagamento 
previstas no art. 9º desta Lei e, após ciência 
acerca dos valores devidos e das formas de 
pagamento disponíveis, deverá comunicar a 
FASCS quanto à opção de pagamento esco-
lhida. 

Parágrafo único. O prazo para formalizar a 
adesão ao PRD-FASCS/2021 será durante a 
vigência desta Lei, prevista no art. 17, através 
dos meios indicados pela FASCS. 

Art. 5º A adesão ao PRD-FASCS/2021 refe-
rido no art. 1º efetiva-se com a assinatura do 
Termo de Confissão e Pagamento de Dívida 
pelo devedor, responsável legal ou procura-
dor devidamente constituído, no qual consta-
rão todas as condições referentes aos valores 
devidos, a data de vencimento da parcela 
única, no caso de pagamento à vista, ou os 
respectivos vencimentos das parcelas, no 
caso de parcelamento.  

Art. 6º A adesão ao PRD-FASCS/2021 im-
plica na expressa e irrevogável confissão de 
dívida, devendo o devedor/responsável legal 
ou procurador providenciar a desistência de 
eventuais recursos administrativos interpos-
tos e/ou medidas judiciais ajuizadas. 

Art. 7º Caso haja cobrança judicial ajuizada, 
após a efetivação do Termo de Confissão de 
Dívida, a FASCS deverá comunicar nos autos 
a composição realizada e requerer o sobres-
tamento do feito até a integral quitação do dé-
bito ou a notícia de descumprimento do 
acordo firmado. 

§ 1º A adesão ao PRD-FASCS/2021 não im-
plica em novação, nem no levantamento ou 
extinção da garantia ofertada ou da penhora 
efetivada em demanda judicial ajuizada pela 
FASCS, devendo o processo ficar suspenso 
até o cumprimento do parcelamento. 

§ 2º Ocorrendo o pagamento à vista ou o pa-
gamento integral de todas as parcelas, com a 
quitação integral do acordo, deverá ser reque-
rida pela FASCS a extinção do processo judi-
cial, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. 

Capítulo III 
DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS E DOS 

BENEFÍCIOS 

Art. 8º A consolidação dos débitos para os 
efeitos desta Lei terá por base a data de ade-
são ao Programa e resultará da soma dos va-
lores principais pendentes, acrescidos de atu-
alização monetária, multa moratória, juros 
moratórios e demais acréscimos legais. 

Parágrafo único. No caso de débitos objeto 
de cobrança judicial ajuizada, o valor da dí-
vida abrangerá os valores correspondentes à 
soma do débito principal, da atualização mo-
netária, das multas legais, dos juros de mora, 
bem como os valores referentes às custas ju-
diciais, honorários advocatícios e demais en- 
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cargos incidentes, nos termos da legislação 
vigente. 

Art. 9º O montante consolidado do débito nos 
termos previstos no art. 8º desta Lei poderá 
ser pago: 

I - à vista, com o desconto da totalidade da 
multa e dos juros moratórios;  

II - em parcelas mensais e consecutivas, 
desde que o valor mínimo de cada parcela 
não seja inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), 
nas seguintes condições:  

a) de 2 (duas) até 6 (seis) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, com redução de 90% 
(noventa por cento) dos valores relativos 
à multa e juros moratórios;  

b) de 7 (sete) até 12 (doze) parcelas men-
sais, iguais e sucessivas, com redução de 
80% (oitenta por cento) dos valores relati-
vos à multa e juros moratórios;  

c) de 13 (treze) até 18 (dezoito) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, com redu-
ção de 70% (setenta por cento) dos valo-
res relativos à multa e juros moratórios.  

Parágrafo único. O pagamento à vista ou da 
primeira parcela terá como data limite o perí-
odo de vigência estabelecido no art. 17 desta 
Lei. 

Art. 10 O recebimento de parcelas em atraso 
caracterizará mera tolerância da FASCS, inci-
dindo sobre a parcela vencida multa moratória 
de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por 
cento) ao mês. 

Capítulo IV 
DO CANCELAMENTO DO PARCELA-

MENTO 

Art. 11 O parcelamento será cancelado, inde-
pendentemente de notificação, nas seguintes 
hipóteses: 

I - inobservância de qualquer das exigências 
estabelecidas nesta Lei;  

II – inadimplência com o pagamento de três 
ou mais parcelas consecutivas ou alternadas 
ou restando do saldo do parcelamento uma ou 
duas parcelas em atraso superior a 60 (ses-
senta) dias; 

III - propositura de qualquer medida judicial ou 
extrajudicial relativa aos débitos do Programa 
de Regularização de Débitos – PRD-
FASCS/2021. 

Parágrafo único. A parcela será considerada 
inadimplida após trinta dias contados da data 
do vencimento sem que o respectivo paga-
mento tenha sido efetuado. 

Art. 12 O cancelamento do parcelamento pre-
visto no PRD-FASCS/2021 implicará na perda 
de todos os benefícios previstos nesta Lei, 
acarretando a exigibilidade dos débitos origi-
nais, com os acréscimos legais, retornando os 
valores ao montante devido na época dos res-
pectivos vencimentos, descontados os valo-
res pagos, ensejando o ajuizamento ou pros-
seguimento da ação de cobrança e a adoção 
de todas as demais medidas legais cabíveis. 

Capítulo V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13 As disposições desta Lei não autori-
zam a restituição ou compensação de impor-
tâncias já recolhidas, a qualquer título. 

Art. 14 Os devedores que porventura não te-
nham sidos abrangidos pelas condições desta 
Lei, poderão utilizar-se de outras modalidades 
de parcelamento de dívida vigentes à data do 
respectivo requerimento. 

Art. 15 As despesas com a execução desta 
Lei correrão por conta das dotações orçamen- 

tárias próprias, consignadas no orçamento em 
vigor, suplementadas, se necessário. 

Art. 16 O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei, no que for necessário.  

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e terá vigência por 90 (noventa) 
dias, podendo ser prorrogada por Decreto do 
Executivo, dentro do exercício de 2021. 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 
25 de junho de 2021, 144º da fundação da ci-
dade e 73º de sua emancipação Político-Ad-
ministrativa. 

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR 
Prefeito Municipal, em exercício 

BRUNO VASSARI 
Chefe de Gabinete  

SILVIA DE CAMPOS 
Secretária Municipal de Governo 

JOSÉ LUIZ TOLOZA OLIVEIRA COSTA 
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

CAIO LESSIO PREVIATO 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

JEFFERSON CIRNE DA COSTA 
Secretário Municipal da Fazenda 

ROSIANE DE A. VAITKEVICIUS 
Diretora de Administração e Recursos Humanos 

Publicada na Seção de Documentação e Es-
tatística, na mesma data. 

PROC. Nº 11495/2020 - LEI Nº 5.946 DE 25 
DE JUNHO DE 2021 

“ALTERA O INCISO X DO ART. 1º DA LEI 
Nº. 5915, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR, Pre-
feito Municipal de São Caetano do Sul, em 
exercício, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas nos termos 
do art. 69, XI da Lei Orgânica do Município, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sancionou e promulgou a seguinte LEI: 

Art. 1º O inciso X e o valor total constante do 
art. 1º da Lei nº. 5.915, de 14 de dezembro de 
2020, passam a vigorar com a seguinte reda-
ção: 

“Art. 1º (....) 

(...) 

X – Fundação do  
       ABC - FUABC ..... R$ 13.200.000,00; 

Total  .......................... R$ 14.943.826,00“ 
(NR) 

Art. 2º As despesas com a execução desta 
Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias, consignadas no orçamento em 
vigor, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 
25 de junho de 2021, 144º da fundação da ci-
dade e 73º de sua emancipação Político-Ad-
ministrativa. 

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR 
Prefeito Municipal, em exercício 

BRUNO VASSARI 
Chefe de Gabinete  

SILVIA DE CAMPOS 
Secretária Municipal de Governo 

JOSÉ LUIZ TOLOZA OLIVEIRA COSTA 
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

CAIO LESSIO PREVIATO 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

JEFFERSON CIRNE DA COSTA 
Secretário Municipal da Fazenda 

ROSIANE DE A. VAITKEVICIUS 
Diretora de Administração e Recursos Humanos 

Publicada na Seção de Documentação e Es-
tatística, na mesma data. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº 01/2021 
DE 25 DE JUNHO DE 2021 

“ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESI-
DENTE DO CONSELHO DO FUNDO DE MA-
NUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL - 
CONSELHO FUNDEB.” 

O CONSELHO DO FUNDO DE MANUTEN-
ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, Estado 
de São Paulo, no uso das competências e de 
suas atribuições legais, que lhe foram conferi-
das pela Lei Municipal nº 5.934/21 e Portaria 
nº 37.152/21, CONSIDERANDO a reunião or-
dinária, através de assembleia virtual, do Con-
selho do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação do Município 
de São Caetano do Sul- Conselho FUNDEB, 
realizada em 24 de junho de 2021, às 11h,  
(Ata nº 1), RESOLVE:   

Art. 1º Aprovar a Ata de Eleição de Presidente 
e Vice-Presidente do Conselho do Fundeb. 

Art. 2º Fica eleito por unanimidade como Pre-
sidente do Conselho do Fundeb, o Professor 
Fabiano Augusto João e a Vice-Presidente 
Patrícia Xavier Santiago.  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Prof. FABIANO AUGUSTO JOÃO 
Presidente do Conselho do Fundeb 

PORTARIA Nº 892, 
DE 28 DE JUNHO DE 2021 

FABRÍCIO COUTINHO DE FARIA, Resp. 
p/Exp. da Secretaria Municipal de Educação, 
no uso de suas atribuições que lhe são confe-
ridas pelo artigo 73 da Lei Orgânica Munici-
pal, estabelece normas complementares ao 
Decreto nº 11.627, de 27 de janeiro de 2021. 

Considerando, a Portaria nº 775/2021, 
RESOLVE: 

Art. 1º O retorno das aulas e atividades pre-
senciais nas Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino dar-se-á gradualmente 
conforme cronograma, para os segmentos in-
dicados. 

07 de junho de 2021 – Educação Infantil – 
Grupo 4 e Grupo 5; 

21 de junho de 2021 – Ensino Fundamental – 
1ºs, 2ºs e 3ºs; 

05 de julho de 2021 – Ensino Fundamental – 
4ºs e 5ºs; 

03 de agosto de 2021 – Educação de Jovens 
e Adultos e Educação Profissional Técnica; 

09 de agosto de 2021 – Educação Infantil – 
Grupo 3 

Art. 2º Fica assegurada a continuidade das 
aulas por meio do Ensino Remoto, dos estu-
dantes que não optaram pelo retorno presen-
cial e os que estiverem em sistema de rodízio, 
em consonância com o atendimento escolar 
estabelecido no Plano São Paulo.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

DECISÃO EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROC. Nº 6803/2021 – RECORRENTE: Tênis Clube de São Caetano do Sul – RECORRIDA: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juven-
tude. Recurso acolhido, nos termos do Parecer Jurídico da Douta Procuradoria Geral do Município. 

RESULTADO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, através de sua Comissão de Seleção, constituída por ato oficial em 02/03/2017 (Portaria 
SEEST 001/2017), conjuntamente com o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, após sessão pública de abertura dos envelopes 
para análise de documentos e avaliação dos projetos apresentados, realizada em 02/06/2021, às 08 horas, na Sala de Reuniões da Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude,  tornam público o Resultado Preliminar de Classificação dos Chamamentos Públicos abaixo relacio-
nados, para celebração de parcerias em regime de mútua cooperação para execução de projetos esportivos e paradesportivos no município de 
São Caetano do Sul, em modalidades esportivas, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de 
atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termo de colaboração, nos termos da Lei Federal  n.º 
13.019 de 31 de julho de 2014 e do Decreto Municipal nº 11.158, de 26/06/2017: 

PROCESSO 
Nº 

CHAMADA 
PÚBLICA Nº 

PROJETO/ 
MODALIDADE 

OSC 
PONTU-
AÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 

11.330/2020 001/2021 ATLETISMO INSTITUTO ELISÂNGELA MARIA ADRI-
ANO – IEMA 
(ÚNICO PROPONENTE) 

9,5454 1º LUGAR 

CLASSIFICADO 

11.332/2020 002/2021 BADMINTON INSTITUTO PANGEA DE AÇÃO CULTU-
RAL E ESPORTIVA – IPACE 
(ÚNICO PROPONENTE) 

5,4545 1º LUGAR 

CLASSIFICADO 

11.336/2020 003/2021 BASQUETE-
BOL 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANO 
(ÚNICO PROPONENTE) 

6,8181 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.343/2020 004/2021 BOXE ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO CAE-
TANO 

6,3636 1º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 

4,5454 2º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.341/2020 005/2021 BOCHA LIGA SANCAETANENSE DE DESPORTO 
(ÚNICO PROPONENTE) 

6,8181 1º LUGAR 

CLASSIFICADO 

11.344/2020 006/2021 CAPOEIRA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO CAE-
TANO 

5,00 1º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 

4,5454 2º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.347/2020 007/2021 CICLISMO SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 

(ÚNICO PROPONENTE) 

7,2727 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.350/2020 008/2021 FUTSAL ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO CAE-
TANO 

14,0909 1º LUGAR DESCLASSIFICADO POR 
DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA 

LIGA SANCAETANENSE DE FUTSAL 

 

7,2727 2º LUGAR 

CLASSIFICADO 

11.352/2020 009/2021 GINÁSTICA 
ARTÍSTICA 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 
(ÚNICO PROPONENTE) 

7,7272 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.351/2020 010/2021 GINÁSTICA 
RÍTMICA 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 
(ÚNICO PROPONENTE) 

7,7272 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.353/2020 011/2021 HANDEBOL ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANO 
(ÚNICO PROPONENTE) 

6,8181 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.355/2020 012/2021 PATINAÇÃO 
ARTÍSTICA 

INSTITUTO PANGEA DE AÇÃO CULTU-
RAL E ESPORTIVA – IPACE 
(ÚNICO PROPONENTE) 

5,909 1º LUGAR 

CLASSIFICADO 

11.358/2020 013/2021 JIU JITSU SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 

4,5454 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO CAE-
TANO 

4,5454 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 
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PROCESSO 
Nº 

CHAMADA 
PÚBLICA Nº 

PROJETO/ 
MODALIDADE 

OSC 
PONTU-
AÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 

11.357/2020 014/2021 JUDÔ ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO CAE-
TANO 

7,7272 1º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 

4,5454 2º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.362/2020 015/2021 KARATÊ ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO CAE-
TANO 

6,3636 1º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 

4,5454 2º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

12.759/2020 016/2021 KICKBOXING ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO CAE-
TANO 

5,4545 1º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 

4,5454 2º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.339/2020 017/2021 LIGA FUTE-
BOL AMADOR 

LIGA SANCAETANENSE DE FUTEBOL 
(ÚNICO PROPONENTE) 

5,909 1º LUGAR 

CLASSIFICADA 

11.337/2020 018/2021 LIGA FUTSAL 
AMADOR 

LIGA SANCAETANENSE DE FUTEBOL 
DE SALÃO 
(ÚNICO PROPONENTE) 

7,2727 1º LUGAR 

CLASSIFICADO 

12.758/2020 019/2021 MUAY THAI ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO CAE-
TANO 

5,4545 1º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 

4,5454 2º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.360/2020 020/2021 NATAÇÃO SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 
(ÚNICO PROPONENTE) 

7,7272 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.342/2020 021/2021 SKATE INSTITUTO PANGEA DE AÇÃO CULTU-
RAL E ESPORTIVA – IPACE 
(ÚNICO PROPONENTE) 

5,00 1º LUGAR 

CLASSIFICADO 

11.340/2020 022/2021 TAEKWONDO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO CAE-
TANO 

 

5,4545 1º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 

4,5454 2º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.338/2020 023/2021 TÊNIS DE 
CAMPO e  

BEACH TEN-
NIS-AREIA 

TÊNIS CLUBE DE SÃO CAETANO DO 
SUL 
(ÚNICO PROPONENTE) 

12,2727 1º LUGAR 

CLASSIFICADO 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 

6,3636 2º LUGAR 

DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.335/2020 024/2021 TÊNIS DE 
MESA 

SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA 
CULTURAL SANTA MARIA 
(ÚNICO PROPONENTE) 

6,8181 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.334/2020 025/2021 VOLEIBOL ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANO 
(ÚNICO PROPONENTE) 

6,8181 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.331/2020 026/2021 XADREZ ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AXSCS 
(ÚNICO PROPONENTE) 

3,1818 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 

11.333/2020 027/2021 ZUMBA NÃO HOUVE PROPONENTES 0,00 PREJUDICADO 

2.006/2021 028/2021 BEACH 
VOLLEY 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANO 
(ÚNICO PROPONENTE) 

7,7272 DESCLASSIFICADO POR DOCU-
MENTAÇÃO INCOMPLETA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 
 RECURSOS HUMANOS 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 
– DOS DIAS 22 e 25/06/2021 

SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO – PERÍ-
ODO DE FÉRIAS 

Proc. nº 7418/05 – II Vol. – Portaria/DARH-1 
nº 37.163 de 22/06/2021 - A servidora Ane 
Graziele Plonkoski, responderá pelo Expedi-
ente da Secretaria Municipal da Fazenda, cu-
mulativamente, de 05/07/2021 a 19/07/2021, 
correspondente ao período de férias do Se-
cretário Jefferson Cirne da Costa, fazendo jus 
a diferença salarial existente. 

EXONERAÇÃO 

Proc. nº 461/91 – Portaria/DARH-1 nº 37.167 
de 25/06/2021 - Exonerar, a contar de 
26/06/2021, a servidora Renata Trevelin, do 
cargo em comissão de Secretária Municipal, 
criado pela Lei nº 4.727 de 16/12/2008, lotada 
na SELJ. 

NOMEAÇÃO 

Proc. nº 898/76 – Portaria/DARH-1 nº 37.168 
de 25/06/2021 - Nomear, a contar de 
26/06/2021, o servidor Mauro Roberto Chekin, 
para exercer em comissão o cargo de Secre-
tário Municipal, criado pela Lei nº 4.727 de 
16/12/2008, lotado na Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude – SELJ. 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

“RESUMO: Processo 12835/2020 - 
Modalidade Pregão Eletrônico nº 08/2021 

Oferta de Compra nº - 
863600801002020OC00016 - Aquisição de 
Equipamentos e Aparelhos Oftalmológicos. 
Empresa: GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS 
EIRELI-EPP - CNPJ sob o nº 
11.050.321/0001-17 - Item 01 - Qtde. 01 - Va-
lor Unitário R$ 7.500,00 – Valor Total R$ 
7.500,00; para o Item 03 - Qtde. 01 - Valor 
Unitário R$ 5.398,00 – Valor Total R$ 
5.398,00; Empresa: ANDES COMERCIAL 
LTDA – EPP - CNPJ sob o nº 
10.242.040/0001-01 - Item 02 - Qtde. 01 - Va-
lor Unitário R$ 31.900,00 – Valor Total R$ 
31.900,00; para o Item 05 - Qtde. 01 - Valor 
Unitário R$ 33.900,00 – Valor Total R$ 
33.900,00; Empresa: AXIS TECNOLOGIA 
MÉDICA LTDA. - CNPJ sob o nº 
24.905.567/0001-75 - Item 04 - Qtde.01 - Va-
lor Unitário R$ 8.546,00 – Valor Total R$ 
8.546,00; para o Item 08 - Qtde. 01 - Valor 
Unitário R$ 6.800,00 – Valor Total R$ 
6.800,00; Empresa: MAGNA MÉDICA CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPI-
TALARES LTDA. – EPP - CNPJ sob o nº 
05.922.811/0001-63 - Item 06 - Qtde.01 - Va-
lor Unitário R$ 4.450,00 – Valor Total R$ 
4.450,00; para o Item 07 - Qtde. 01 - Valor 
Unitário R$ 9.090,00 – Valor Total R$ 
9.090,00; para o Item 09 - Qtde. 01 - Valor 
Unitário R$ 9.500,00 – Valor Total R$ 
9.500,00; DESPACHO DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO: À vista de todo 
processado, notadamente das Atas do Pre-
gão / Adjudicação, 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, HOMO-
LOGO o presente procedimento licitatório, na 

modalidade Pregão Presencial nº 08/2021. 
Silvia de Campos – 22/06/2021.”  

São Caetano do Sul, 25 de junho de 2021. 

CAROLINA MORALES BERNARDINO 
Diretora do Departamento de Licitações e 

Contratos 

“RESUMO: Processo 4088/2021 - 
Modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2021 

Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00012 - Registro de 
Preços para Fornecimento de Móveis e Aces-
sórios para Biblioteca Municipal “Paul Harris” 
e Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. 

RETIFICAÇÃOÇ Retificamos a publicação 
disponibilizada em 24/06/2021 nos jornais Di-
ário Oficial Eletrônico – Ano 5 – Edição nº 
1062– Pág. 02, Gazeta de São Paulo – Cad. 
Publicidade Legal –Pág. B3 e Diário Oficial do 
Estado – Poder Executivo – Seção I – Pág. 
331, na seguinte conformidade: Onde se lê: 
“OC 863600801002021OC00011” Leia-se: 
“OC 863600801002021OC00012” Onde se lê: 
“Fica agendada a licitação em epígrafe para o 
dia 08 de julho de 2021 às 10 horas, a ser re-
alizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br.” Leia-se: “Fica agendada 
a licitação em epígrafe para o dia 12 de julho 
de 2021 às 10 horas, a ser realizada no ende-
reço eletrônico www.bec.sp.gov.br.” 

São Caetano do Sul, 25 de junho de 2021. 

CAROLINA MORALES BERNARDINO 
Diretora do Departamento de Licitações e 

Contratos 

RESUMO DE 6º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 95/2016 – 

PROC. Nº 12.329/2015 

CONTRATADA: ENSIN – EMPRESA NACIO-
NAL DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO 
LTDA. – OBJETO: Fica excepcionalmente, 
com cláusula resolutiva, prorrogado o contrato 
supra descrito pelo prazo de 90 (noventa) 
dias, a partir de 20 de junho de 2021, sem pre-
juízo da rescisão antecipada, sem ônus para 
a Municipalidade, na hipótese de conclusão 
de novo procedimento licitatório a ser instau-
rado para o mesmo objeto. VALOR: R$ 
1.200.000,00. DATA DA ASSINATURA: 
18/06/2021. CONTRATANTE: Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana.  

RESUMO: Processo nº 2942/2021 – 
Modalidade Pregão Eletrônico nº 43/2021 

Oferta de Compra nº - 
863600801002021OC00013 – CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANU-
TENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERA-
ÇÃO E MELHORIAS DA DRENAGEM E DOS 
REVESTIMENTOS DA MALHA VIÁRIA MU-
NICIPAL EXISTENTE, CONTEMPLANDO 
RUAS, AVENIDAS, PASSEIOS E PRAÇAS, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL. 
DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a lici-
tação em epígrafe para o dia 12 de julho de 
2021 às 14 horas, a ser realizada no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital, ane-
xos e demais informações e esclarecimentos, 
poderão ser obtidos nos endereços eletrôni-
cos www.bec.sp.gov.br, e http://licitacao.sao-
caetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departa-
mento de Licitações e Contratos, e telefones 
para contato: 4227-7798”. Secretária Munici-
pal de Governo Silvia de Campos – 
25/06/2021. 

São Caetano do Sul, 25 de junho de 2021. 

CAROLINA MORALES BERNARDINO 
Diretora do Departamento de Licitações e 

Contratos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

DESPACHOS DO DIRETOR DO 
DEPTº DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

DANILO SIGOLO ROBERTO 

AUTO DE INFRAÇÃO DOS SEGUINTES ES-
TABELECIMENTOS: 

“Comunicamos que foi Lavrado Auto de Infra-
ção nº 272 em 18 de junho de 2021, contra a 
empresa YZY HOOKAH LOUNGE, CNPJ nº 
40.816.452/0001-60, situada à Rua General 
Osório nº 107 em São Caetano do Sul.” 

“Comunicamos que foi lavrado o AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE nº 1310/21 
contra NICOLAU CURALOV morador na Rua 
Castilho nº 392 – conj. 81 Brooklin / São Paulo 
– CEP 04568-010. Proprietário do imóvel lo-
calizado na Rua Padre Antônio Vieira nº 148 
– Bairro Jardim São Caetano – CEP 09580-
790 – SCSUL. Inscrição Municipal nº 
13.022.0009”. 

LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO DEFERI-
DAS PARA OS ESTABELECIMENTOS: 

Razão Social: SESMT – Serviço Especiali-
zado em Engenharia, Segurança e Medicina 
do Trabalho - CNPJ/CPF: 59.307.595/0001-
75 - Endereço: Rua Justino Paixão, 141 – 
Proc. nº 13588/09 - Licença de Funciona-
mento CEVS nº 354880701-863-001161-1-4 - 
Validade: 23/06/2022. 

Razão Social: GMS Comercial EIRELI – EPP 
- CNPJ/CPF: 27.390.812/0001-47 - Endereço: 
Rua Goitacazes, 197 – Sala 1 - Proc. nº 
16850/17 - Licenças de Funcionamento CEVS 
nº 354880701-464-000581-1-4,  CEVS nº 
354880701-464-000630-1-0 e CEVS nº 
354880701-464-000582-1-1 - Validade: 
25/06/2022. 

Razão Social: Catilab Comercial de Cosméti-
cos EIRELI – EPP - CNPJ/CPF: 
17.657.532/0001-07 - Endereço: Rua Goita-
cazes, 197 – Sala 2 - Proc. nº 16851/17 - Li-
cenças de Funcionamento CEVS nº 
354880701-464-000584-1-6 e CEVS nº 
354880701-464-000583-1-9 - Validade: 
25/06/2022. 

São Caetano do Sul, 25 de junho de 2021. 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
“ANNE SULLIVAN”  

NPJ. 49.241.680/0001-24 

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
DE CONTRATO 

Contrato- 002/2019- Processo 018/2019. 

Objeto: Prestação de serviços p/atendimento 
aluno portador de deficiência. Contratada: Nú-
cleo de Integração Luz do Sol. Valor: R$ 
112.200,00. Dotação Orçamentária: 
3.3.90.39.00- Outros Serv. de Terceiros- Pes-
soa Jurídica. 

São Caetano do Sul 24 de junho de 2021. 

MAGALI DE CÁSSIA ROSOLEM 
Presidente do Conselho Adm. da FUMAS 
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