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DIÁRIO de S. Paulo - Sábado / 12 de março de 2016
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Araras torna público para conhecimento
dos interessados que encontra-se aberta no Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração, à seguinte licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 011/2016 – OBJETO: contratação de empresa
especializada para o fornecimento de serviços técnicos
de implantação/migração de sistema de autogestão e processamento de infrações a legislação de trânsito, contemplando a lei 9.503/97. ENCERRAMENTO: às 14:00 horas
do dia 29 de março de 2016. A pasta, contendo o edital
e demais anexos, estarão à disposição dos interessados
para retirada e consulta na Coordenadoria de Compras,
no endereço supra, durante o horário das 9:00 às 16:00
horas, a Rua Pedro Alvares Cabral, n 83. A pasta também
poderá também ser obtida no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Araras, endereço www.araras.sp.gov.br/
licitacao. Todos os esclarecimentos necessários poderão
ser obtidos na Coordenadoria de Compras, pelo telefone
19 3547.3107 ou pelo e-mail compras@araras.sp.gov.br.
Araras, 11 de março de 2016. JOÃO JOSÉ BIANCO Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
COMUNICADO DE ABERTURA
DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 022/2016
PROC. ADM. Nº. 042/2016

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO
DE SONDAGEM E ESTUDO GEOFÍSICO DE
TERRENO PARA A PREFEITURA DE TATUÍ. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ,
COMUNICA QUE ENCONTRA-SE ABERTA
LICITAÇÃO PARA A FINALIDADE ACIMA
MENCIONADA, E A ABERTURA SERÁ ÀS
12:30 HORAS DO DIA 23 DE MARÇO DE
2016. O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO SEM CUSTO VIA DOWNLOAD NO
SITE
WWW.TATUI.SP.GOV.BR/PREGOES-PRESENCIAIS. CAMILA FRANCELINA
BRITO DA SILVA – PREGOEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IRACEMÁPOLIS
AVISO DE ABERTURA DE
LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

O Departamento de Compras e
Licitações da Prefeitura Municipal
de Iracemápolis torna público para
conhecimento dos interessados que se
encontra aberta o Pregão Presencial
sob nº 09/2016, do tipo menor preço,
que objetiva a aquisição de coletes
de proteção balística para a guarda
municipal de Iracemápolis. Sessão de
entrega dos envelopes de propostas e
documentos será no dia 25/03/2016, às
09h00, na Sala de Licitações do Paço
Municipal, sita a Rua Antonio Joaquim
Fagundes, nº 237 – Centro. O edital e
seus anexos encontram-se à disposição
dos interessados p/ consulta e retirada
no
site
www.iracemapolis.sp.gov.br.
Outras informações pelo telefone (19)
3456-9200.
Iracemápolis/SP, 11 de março de 2016.
Luis Fernando Ferraz
Compras e Licitações

Serviço de Água, Esgoto
Meio Ambiente do
Município de Araras
AVISO AOS LICITANTES
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços especializados em
Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho, visando o atendimento às
Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego e outras existentes
ou futuramente sancionadas, de acordo com
as especiﬁcações do Termo de Referência,
anexo I do Edital. O SAEMA - Serviço de
Água E Esgoto do Município de Araras, torna
público para conhecimento dos interessados,
a habilitação e inabilitação desta licitação
conforme Processos nº 291/2016 e nº
336/2016. Empresa Habilitada: AP & T
Assessoria e Consultoria em Medicina e
Segurança do Trabalho Ltda – ME. Empresa
Inabilitada: Aval Engenharia e Controle de
Riscos S/S Ltda – EPP. Sessão Pública para
abertura do envelope nº 02, desta licitação:
16/03/2016 ás 9h30min, na Rua Ciro
Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida – ArarasSP. Fone (19) 3543-5509 e (19) 3543-5523.
Araras, 11 de março de 2.016.
Felipe Dezotti Beloto - Presidente Executivo
Marluce Natália de Góes Lima
Chefe da Divisão de Compras,
Licitações e Almoxarifado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 021/2016 - PREGÃO (PRESENCIAL) - PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016
Objeto: Aquisição de diversos veículos zero quilômetro. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e
credenciamento: Dia 29 de março de 2016, às 14 horas, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura.
Valor do Pregão Presencial: R$ 5,00 (cinco reais). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados
no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, localizado na Praça Nhonhô de Salles, nº 1130, Centro, Barra
Bonita - SP, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Esclarecimentos no local citado, pelo fone (14)
3604-4000 ou ainda através do endereço eletrônico (e-mail) compras@barrabonita.sp.gov.br.
Barra Bonita, 10 de março de 2016
Glauber Guilherme Belarmino - Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ÓPTICA
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Executivo Estatutário e o Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria
Óptica – Abióptica, no uso de suas atribuições e em conformidade com a alínea “b” do art. 27 e as
alíneas “h” e “r” do art. 35 do seu Estatuto Social, convocam os Associados Efetivos para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 29 de março de 2016, terça-feira, às 13h30 em
primeira convocação, comparecendo a maioria simples dos associados; ou, às 14h00 em segunda
convocação, com qualquer número de associados, a ser realizada na Av. Santo Amaro, 1386 – 1º
andar – Vila Nova Conceição, nesta Capital, para tratar da seguinte Ordem do Dia:
1)Aprovar as Contas do Exercício de 2015 e o Parecer do Conselho Fiscal;
A votação é ato privativo dos Associados Efetivos, que estejam em dia com as contribuições associativas, nos termos do artigo 7º - “a” e artigo 8º do Estatuto Social.
Cordialmente,
Bento José Gonçalves Alcoforado
Diretor Executivo Estatutário
11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital - Edital de Intimação - Lei 9.514/97 - PLINIO ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro
de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia,
situada na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.091.606 o requerimento feito pela BRAZILIAN
MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, CNPJ/MF nº 62.237.367/0001-80, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação
do devedor fiduciante, JASON BARRETO DE JESUS RG nº 33728997-SSP-SP, CPF/MF nº 270.209.578-03 brasileiro, solteiro, maior,
autônomo, o qual se encontra em local ignorado e inacessível, conforme atesta detalhada e pormenorizadamente a certidão expedida por
este Serviço Registral, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado a comparecer neste Serviço
de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal,
devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em
10 de março de 2016, o valor de R$162.575,80 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos),
em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº
353.840, localizado na Rua Lorenzo Veneziano, n° 29, Jardim Antonieta, 29º Subdistrito - Santo Amaro; - sendo que o valor acima será
acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADO o mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente
edital, será o mesmo considerado como intimado e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal
para a purgação da mora, à credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do
artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está
sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 10 de março de 2016. Plinio Antonio Chagas - Oficial

LUBA 6 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
CNPJ Nº. 10.197.574/0001-55
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2016.
Em reunião realizada em 10 de Março de 2016 às 10:00 horas, na sede da
sociedade, sito na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek n° 50, 14° andar,
conj.141, sala 12 - Vila Nova Conceição - CEP 04543-000, deliberaram as sócias
representando a totalidade do Capital Social, reduzir o Capital de R$ 9.735.866,00
para R$ 10.000,00. A presente redução é feita de conformidade com o art. 1082,
inciso II, da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. São Paulo, 10 de Março de 2016.

ABERTURA DE LICITAÇÃO(PREGÃO PRESENCIAL)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 041/2016
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016
A Mesa da CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO torna público que realizará no dia 24 de março
de 2016, às 10h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM , destinada à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. O respectivo Edital estará à disposição dos interessados na Internet,
no seguinte Endereço: www.camarasuzano.sp.gov.br/licitacoes. Informações pelo telefone (11)
4744-8000, pelo fax (11) 4748-2582 ou e-mail: cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br.
Suzano,11 de março de 2016
Ver. DENIS CLAUDIO DA SILVA – Presidente
EDITAL DE CITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO PARA CONHECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA
EXERCÍCIO 2016. O SINDICATO UNIÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, sediado na Rua
do Carmo, 44, 3º andar, Centro - São Paulo/SP, CEP 01019-020, CNPJ nº 59.948.240/0001-65, em consonância a prerrogativa
mestra do Sindicato em constituir-se na sua representação, no sentido amplo, da respectiva base territorial reconhecida pelo
MTE, por intermédio do REGISTRO SINDICAL, em observância ao disposto na Súmula 677, do STF, concedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego lavrado no livro nº 002, datado de 12 de março de 1990, como também por despacho publicado no Diário
Oﬁcial da União em 18/02/2002, Seção I, pag. 2013, conforme ultima certidão expedida datada em 26 de junho de 2014. Entidade
representativa de primeiro grau, segundo seus estatutos, dos Funcionários e Servidores do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO E DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, com abrangência estadual
e BASE TERRITORIAL EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO, conforme Carta Estadual artigo 54 e em especial no que dispõe o art.
605 da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. COMUNICA o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça
Militar desse mesmo Estado, nas pessoas de seus representantes legais, que deverão descontar, da folha de pagamento do mês
de março de 2016, de todos os servidores, ativos, ocupantes dos cargos administrativos, nomeados pelo regime estatutário
ou contratados pelo regime celetista temporariamente ou em comissão, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista no artigo 8º ,
Inciso IV, da Constituição Federal, combinado com seu artigo 149 e seguintes da mesma e regulamentada pelos artigos 578 e
seguintes, do Capítulo III, da CLT, em consonância com as alterações da Lei 11.648 de 31 de março de 2008, tomando-se, ainda,
como base o que determina a Instrução Normativa Nº 01/2002, IN Nº 01/2008 e as Instruções Normativas nº 01,02,03,04/2013,
nº 01/2014, IN nº 01, de 20 novembro de 2015, todas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A importância a ser
descontada deverá corresponder a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um dos aludidos servidores, sindicalizados ou
não, mas de qualquer forma representados pela entidade signatária, percebidos no mês de março do corrente ano, conforme
artigo 580 da CLT, sendo que o seu recolhimento deverá ocorrer no mês de MARÇO de 2016, através da Guia de Recolhimento
da Contribuição Sindical Urbana, em favor deste Sindicado. O não cumprimento dos procedimentos e prazos estabelecidos na
legislação supramencionada, sujeitarão os Órgãos ora CITADOS e seus respectivos responsáveis legais, às penalidades previstas
no art. 600, da CLT, art. 7º, da Lei 6.986/82, como também na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de responsabilidade Fiscal).
São Paulo, 09 de março de 2016. Wagner José de Souza - Presidente.

Pregão Presencial nº 01/2016 – Processo nº 061/16

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 01/2016 Encontra-se aberta
no Setor de Licitações da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista SP, o PREGÃO (PRESENCIAL) n.º 001/2016, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE” para contratação de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender área administrativas e legislativa da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, conforme especificações constantes do anexo
I e II – Memorial descritivo. A abertura dos envelopes dar-se-á a partir das
13:00 horas do dia 23 de março de 2016. Cópia do edital em inteiro teor estará
à disposição dos interessados de 2ª à 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:30
às 17:00 horas junto a Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista - situada na Rua José Manoel de Oliveira, 124, Centro – Vargem Grande Paulista/SP. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou
pelo telefone 11 – 4158-9000. Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, 12 de março de 2016 – Thiago Felipe Comin Rodrigues - Presidente da
Comissão Permanente de Licitações

Sérgio Vieira de Góes – Presidente da Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
COMUNICADO DE ABERTURA
DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 023/2016
PROC. ADM. Nº. 032/2016

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E VENTILADORES PARA SEREM
INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, COMUNICA QUE ENCONTRA-SE ABERTA LICITAÇÃO
PARA A FINALIDADE ACIMA MENCIONADA, E
A ABERTURA SERÁ ÀS 12:30 HORAS DO DIA
30 DE MARÇO DE 2016. O EDITAL PODERÁ
SER ADQUIRIDO SEM CUSTO VIA DOWNLOAD NO SITE WWW.TATUI.SP.GOV.BR/PREGOES-PRESENCIAIS. CAMILA FRANCELINA
BRITO DA SILVA – PREGOEIRA.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016
PROCESSO DE COMPRAS Nº 063/2016

Encontra-se aberto na Universidade Municipal
de São Caetano do Sul – USCS, a Licitação
na Modalidade Pregão Presencial nº 16/2016
(menor preço unitário), destinado ao Registro
de Preços para a aquisição de equipamentos
de informática e tecnologia da informação:
desktops com as licenças de uso de sistema
operacional. O edital, anexos e demais
informações e esclarecimentos poderão ser
obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.
uscs.edu.br/web ou retirar na Seção de Compras
da USCS sito à Avenida Goiás nº 3.400 – Bairro
Barcelona, São Caetano do Sul – SP ao custo
de R$ 5,00 (cinco reais) referente à extração de
cópias. Data da abertura: 29 de março de 2016
às 9h, na Sala de Pregões do endereço acima.
São Caetano do Sul, 12 de março de 2.016.
Prof. Ms. Paulo Sérgio Lopes Ruiz
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

Prefeitura Municipal de

AMPARO

Estância Hidromineral
S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Licitação: Processo nº 12378/2015 - Orgão: Prefeitura Municipal de Amparo - SP Modalidade: Pregão Presencial nº 010/16 - Objeto: Ata de Registro de Preços para
eventual aquisição futura de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos. Data de Encerramento:
28/03/2016 às 08h00 - Edital disponível a partir de 14/03/2016 sem ônus através
do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento
de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 10:00 às 16:00
horas. Informações: Tel.: (0XX19) 3817-9281 e 3817-9247 ou e-mail:
licitacoes@amparo.sp.gov.br. Publique-se.
Amparo, 11 de março de 2016
Arlindo Jorge Junior
Diretor do Departamento de Suprimentos

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2016, destinado à aquisição de
VENTILADOR PULMONAR..., teve seu encerramento REMARCADO
para o dia 24/03/2016, às 09:00 horas. Data do início do envio da
proposta eletrônica: 14/03/2016. OC N° 092201090562016OC00110.
O edital na íntegra poderá ser retirado no Setor de Expediente do
Departamento de Apoio Administrativo das 08 às 17 horas ou através
do site: www.e-negociospublicos.com.br ou www.bec.sp.gov.br ou
www.hcrp.usp.br, telefone: 16 3602 2152.
Ribeirão Preto, 11/03/2016
ELAINE CRISTINA A. DOS SANTOS
Assistente Técnico II
Seção de Editais de Licitação
R.F. 10.170

������� �������� � ��� �����
���������� ����� ���������

����� �� �������� ���������� ��� ������� � ���� ���������� � ���������� �� ���������� ����� ��������� ���� �������� � ��������
�� ������ �� �� �������� ������� ���� ��������� �� ��� �� �� ����� �� ����� ����� ������ �� ����� ����� �� �������� ���������� � ��
����� ����� �� ������� ����������� �� ���� ������� ���� ��� ����� ����� ������ � �� �� �������� � ��������� ����� � �������� �����
�� ���� �� ������� � ��������� �� ��� �� ������ ���������� ����� ��������� ��������� �� ��� �� �� ����� �� ����� �� ��������� �
��������� �� ��������� ������ ������ � ���������� �� ��������� �� ����� �� ��������� � ��������� �� ������� �� ��������� ���� �
�� �������� ������������ �� ��������� �� ����� �� ������������ �� ����������� �� �������� ���� ���������� ��� ��������������
� �� ���������� �� ���� ��������� � ��������� ��� ��������� �� ����������� ��� ����� ��������� �� ��� ��������� �� �� ����� ��
����� ������������� �� ����� �� ������ �� �� �������� ������� �� ����������� � ���������� ��� ����� ��� ����������� �� ������� ��
��������������������������� � �� ������� ������� �� �������� ��������������� ��� ������� �� � ������ ����� �� � ������ �������
�������� � � ������ ��������� �� �������� ������ ��� ������� �� � ������ ����� � ���� ������������� ��� ����� �� ����� ����� �� ��� ��
�� ����� �� ����� ������������� �� ���� ������ ������� �� ��� ��� ����� ����� ������ �� �������������� ��� ��������� �� ����������
����� ���������� �� ����� �� ������ �� �� �������� ������� �� �������� ��� ����� ���� ���� ���������� ����������� ��� ���������� �
����� ��� �������� �� ����� ��� ���������� ��� ��� ���� ��� � ��� �� ������ �� �� �������� ������� �� ������������ �� �����������
��� ������ �� �� ����� �� ����� �������� ���� � ������� ����������� ����� ������ ������ � ����������
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ÓPTICA
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Executivo Estatutário e o Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria Óptica – Abióptica, no uso de suas atribuições e em conformidade com a alínea “b” do art. 27 e as alíneas “h” e “r” do
art. 35 do seu Estatuto Social, convocam os Associados Efetivos para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada
no dia 29 de março de 2016, terça-feira, às 14h30 em primeira convocação, comparecendo a maioria simples dos
associados; ou, às 15h00 em segunda convocação, com qualquer número de associados, a ser realizada na Av. Santo
Amaro, 1386 – 1º andar – Vila Nova Conceição, nesta Capital, para tratar da seguinte Ordem do Dia:
1.Reforma do Estatuto da Associação Brasileira da Indústria Óptica – Abióptica, de acordo com as deliberações do
Conselho de Administração, em reunião de 08 de março de 2016.
(a)Inclusão da missão da Abióptica;
(b)Vedação a participação de empresas não constituídas no Brasil na Expo Abióptica;
(c)Redução da composição do Conselho de Administração de 45 para 38 membros;
(d)Alteração da denominação do diretor estatutário;
(e)Adequação do Comitê Gestor da Abióptica;
(f)Novas regras para a composição do Conselho Fiscal da Abióptica;
(g)Criação de novos Comitês;
(h)Extinção dos Grupos de Trabalhos existentes e regras para criação de novos; e,
(i)Deliberação para Eleição dos membros: (i) do Conselho de Administração; (ii) do Comitê Gestor e do Conselho Fiscal
caso seja aprovadas as letras “c”, “e”, “f” e “g”.
A votação é ato privativo dos Associados Efetivos, que estejam em dia com as contribuições associativas, nos termos
do artigo 7º - “a” e artigo 8º do Estatuto Social.
Cordialmente,
Bento José Gonçalves Alcoforado
Diretor Executivo Estatutário
SEATRETISP - Sindicato dos Empregados Administrativo e Trabalhadores nos Escritórios de Empresas de
Transportes Rodoviários Terrestres de São Paulo e Itapecerica da Serra - Edital – Contribuição Sindical. Pelo
presente Edital cientificamos todas as Empresas de Transportes Rodoviários Terrestres de Passageiros Urbanos,
Intermunicipais, Interestaduais, Suburbanos, Fretamento e Turismo, Veículos Zero KM, SPTRANS EMTU de São Paulo
e Itapecerica da Serra que no mês de MARÇO de 2016 deverão descontar de todos os empregados administrativos
e trabalhadores nos escritórios nas funções de: mensageiros, Office-boy, Recepcionista, Auxiliar de Escritório,
Escriturário, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Expedição, Conferente, Conferente, Líder, Mestre, Técnico, Instrutor,
Assistente, Assessor Chefe, Encarregado, Gerente, Diretor, Empregado, Caixa, Auxiliar do Departamento do Pessoal,
bilheteiro, Bagageiro, Agenciador, Monitor, Telefonista, Enfermeiro, Ascensoristas, Recenseado, Redator Publicitário,
Atendente Publicitário, Administrador, Supervisor, Pessoal de Computação em Geral, Agenciador de Fretes, Cobrador
Comercial, Encarregado de Plataforma, enfim todas as funções de ordem administrativa burocrática, no desempenho de
Empresas de Transportes Rodoviários Terrestres, mesmo com nomenclaturas diferenciadas em seus registros ou que
ocupem cargos de chefias, inclui-se ainda, Porteiro, Vigia, Faxineiro, Auxiliar de Copa e Cozinha, Segurança, Servente,
Zeladoria e Limpeza das Empresas sem exceção, 01 (um) dia de trabalho, a título de Contribuição Sindical a qual
deverá ser recolhida em qualquer agencia bancária integrante de arrecadação, até 30 de abril de 2016, conforme o que
dispõe o Artigo 578 da CLT. Após essa data o recolhimento sofrerá acréscimo de multa de 10% (dez por cento) mais 2%
(dois por cento) por mês subseqüente, além de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, decorrentes
do não recolhimento no prazo legal. Na não observância do pagamento da Contribuição Sindical, ficarão as empresas
sujeitas a cobrança executiva desse tributo, em face ao que dispõe o Artigo 606 da CLT. O desconto se fará na folha
de pagamento do mês de Março de 2016. Para mensalistas na base de 1/30 (um trinta avos) do salário integral;
para os horistas na base de uma diária de 08 (oito) horas e para os comissários e tarefeiros o desconto se fará pela
importância efetivamente recebida no mês de Março de 2014, no valor de 01 (uma) diária. Nos valores mencionados
consideram-se integradas as parcelas componentes da remuneração como utilidades e outras referidas no artigo 457
– parágrafo 1º do Diploma Consolidado. Para maior segurança dos empregados solicitamos que, após recolhida a
Contribuição, seja informado ao Sindicato sua efetivação com remessa de cópia da guia acompanhada da relação
nominal dos empregados que tenham sofrido o desconto. As empresas que não receberem as guias de recolhimento
poderão retirá-las em nossa sede sito à Av. Rangel Pestana, 1292 – sala 10 – Brás – São Paulo/SP, de segunda a sextafeira no horário das 9:00 as 17:00 horas. São Paulo, 11 de março de 2016. Luis Gonzaga Barbosa Firmino - Presidente.

