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Ceasa oferece opções de economia
Milho verde, batata-doce e
morango são alternativas da
Ceasa-Campinas para o consumidor
economizar nesta época de frio em
que aumentam os preços da maioria
das frutas, verduras e legumes

PÁGINA 4

Serviços do Mário Gatti agora estão na rede
O site do Hospital Mário Gatti já
pode ser acessado pelos seus
usuários e funcionários.
Agora ficou mais fácil saber os
horários do hospital e encaminhar
queixas e sugestões

PÁGINA 5

Meta de Consórcio é criar mil vagasMeta de Consórcio é criar mil vagas
para jovens da região de Viracopos

Representantes de
ONGs e outras entidades
ligadas à juventude
formalizaram ontem,
na Subdelegacia do
Trabalho, o interesse em
participar das ações do
Consórcio  Social da
Juventude, cujo  projeto,
em Campinas, é  dar
emprego para mil
jovens com idade entre
16 e 24 anos. O Consórcio
faz parte do Programa
Nacional Primeiro
Emprego e em Campinas
é articulado entre
Ministério do Trabalho
e Emprego, Infraero e a
ONG Saber, com apoio
da Prefeitura

PÁGINA 3
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Sanasa é eleita
‘Operadora do
Ano’ por revista
PÁGINA 5

Expositores da
Feira Solidária
fazem R$ 300 mil
PÁGINA 2

Obras mostram
importância
da mobilização
PÁGINA 6
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Bambas na Estação – O cantor, compositor e ator Nelson Sargento, e os compositores e cantores Zé Renato e Elton Medeiros, fazem o

show Zicartola, com sambas de Cartola, Nelson Cavaquinho e Zé Ketti, entre outros, hoje, às 20 horas, na plataforma da Estação Cultura

Ministros aqui – O ministro Luiz Gushiken, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica (Secom), apresentou

ontem, em Campinas, aos proprietários de jornais, rádios e emissoras de TV da região, a política de comunicação do Governo Federal.

Também em visita a Campinas, o ministro da Cultura Gilberto Gil esteve ontem na Estação Cultura, onde foi recebido por autoridades,

trabalhadores da cultura e militantes da área PÁGINA 3
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Expositores da Feira SolidáriaExpositores da Feira Solidária
vendem R$ 300 mil em 2 dias
Mais de oito mil
passaram pelos
70 estandes do
evento, organizado
pela Prefeitura
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PALOMA LOPES

Mais de oito mil pessoas
passaram pela 1ª Feira Po-
pular Solidária, que aconte-
ceu na sexta-feira e sábado
últimos no Largo do Rosá-
rio. O evento, que foi orga-
nizado pela Secretaria de
Desenvolvimento  conômi-
co e Trabalho da  Prefeitura,
reuniu 70 expositores, entre
cooperados e clientes do
Banco do Povo de Campi-
nas, que comercializaram
seus produtos e tiveram,
juntos, um rendimento esti-
mado em R$ 300 mil nos
dois dias.

De acordo com a direção
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Tra-
balho, a feira foi avaliada
como positiva pelo público
que passou pelo local. Por
este motivo, será analisada
pela Prefeitura, juntamente
com o Banco do Povo e as
25 cooperativas fomenta-
das pelo poder público, a
viabilidade de repetir o
evento no próximo mês de
outubro.

Na sexta-feira, um show

STEPHAN CAMPINEIRO

O Sistema Seletivo de
Campinas está oferecendo
uma nova opção de trans-
porte aos moradores do
Parque dos Pomares e Fa-
zenda São Vicente, na re-
gião Norte, com a entrada
em operação, desde on-
tem, da linha S2.26 (Fazen-
da São Vicente/Pq. dos Po-
mares/Circular Centro),
com um microônibus à
disposição dos moradores
da região.

A nova linha realizará
10 viagens por dia e irá
operar com intervalo de 90

Linha seletiva atende Parque
dos Pomares e São Vicente

minutos entre cada via-
gem. Elas serão feitas das
5h20 às 18h50, de segun-
da à sábado, e aos domin-
gos, das 7h20 às 14h50.

Alternativa. De acordo
com a Empresa Municipal
de Desenvolvimento de
Campinas (Emdec), além da
linha S2.26, os moradores
da região do Parque dos Po-
mares e Fazenda São Vicen-
te contam com outras duas
opções de transporte no
Sistema Convencional: a li-
nha 2.25 (Alphaville/Via Jd.
Miriam) e 2.26 (Fazenda São
Vicente).

com o Quarteto de Cordas
Vocais (QCV) agitou quem
passou pelo evento no iní-
cio da noite. O encerramen-
to da 1ª Feira Popular Soli-
dária, no dia seguinte, ficou
por conta do grupo Velha
Arte do Samba.

Para Denise Carvalho
Rosa, cliente do Banco do
Povo que comercializou rou-
pas, a feira foi importante
para divulgar o trabalho de-
senvolvido pelas cooperati-
vas e pelos micros e peque-
nos empresários da cidade.

“Achei tudo muito bom. A
estrutura que foi oferecida
pra nós, a localização, as
vendas, etc”, disse ela, que
realizou um empréstimo de
R$ 2 mil no último mês de
junho para aumentar seu
negócio. Marília Pereira
Mendes de Oliveira, que
passeava pelo local, tam-
bém elogiou a iniciativa da
Prefeitura. “Eventos como
esse são muito bem-vindos,
ainda mais quando há um
bom show de samba pra
animar as pessoas que cir-

culam pelo Centro. Sou ca-
rioca e gosto muito quando
bons músicos se apresen-
tam na cidade”,  firmou.

Velas. Shanelle Petricevi-
ch, que comercializou velas
artesanais na 1ª Feira Popu-
lar Solidária, contou que
muitas pessoas se interes-
saram pelo seu trabalho.
Segundo ela, as vendas fo-
ram boas nos dois dias.
“Quero que outros eventos
como esse sejam organiza-
dos. Pra mim, que trabalho

com artesanato, não há
nada melhor pra divulgar
meu negócio”,  explicou.

As cooperativas fomen-
tadas pela Prefeitura por
meio da Incubadora Tec-
nológica de Cooperativas
Populares (ITCP), da ONG
Ecologia e Dignidade Hu-
mana (EDH) e da Cáritas
Arquidiocesana, divulga-
ram o trabalho que reali-
zam na cidade durante os
dois dias de feira.

A Cooperativa São Ber-
nardo, que trabalha com re-
ciclagem de lixo, por exem-
plo, divulgou a importância
da reciclagem. “Mostramos,
em nossa barraca, todos os
materiais que reciclamos
em nossa cooperativa.

As pessoas gostaram
muito, e isso é importante
para o nosso trabalho”, res-
saltou Maria do Carmo Gue-
des Fahl, cooperada da São
Bernardo. De acordo com
Maria do Carmo, a coopera-
tiva possui 21 cooperados
que recebem, em média, R$
250,00 por mês.

“Queremos aumentar
nossa remuneração. Por isso,
quanto mais divulgarmos
nosso trabalho e também a
importância de reciclar o lixo
não só para nós, que sobrevi-
vemos dela, quanto também
para o meio ambiente, mais
pessoas contribuirão conos-
co”, informou.

Feira: sucesso faz organizadores estudarem a possibilidade de repetir o evento no próximo mês de outubro

SÉRGIO OLIVEIRA

A Informática de Muni-
cípios Associados S/A
(IMA) apresentou quinta-
feira passada à Secretaria
Municipal de Serviços Pú-
blicos o Sistema de Ges-
tão Integrada (SGI), que
permitirá a otimização, o
planejamento e a integra-
ção das ações da secreta-
ria na tarefa de manuten-
ção das vias e parques pú-
blicos de Campinas.

Representantes da 14
Administrações Regionais
(ARs), das quatro subprefei-

Sistema de gerenciamento da
IMA otimiza execução de obras

turas, e do Departamento
de Parques e Jardins estive-
ram presentes na apresen-
tação do SGI, que ocorreu
no auditório da IMA. “Nes-
ta primeira fase, o sistema
permitirá o registro, contro-
le e acompanhamento de
obras e serviços executa-
dos pela Prefeitura.

Este gerenciamento
será feito desde o cadas-
tramento das solicitações
até o final de sua execu-
ção,  deixando disponíveis
todas as informações ope-
racionais sobre as tarefas
executadas e os recursos

utilizados”, explica Miriane
Bocchio de Lima, analista
de sistemas da IMA, res-
ponsável pelo desenvolvi-
mento do SGI, que foi fei-
to em parceria com a em-
presa Conceptia.

O SGI foi desenvolvido
em software livre e pode
ser operado via internet.

Todas as solicitações
de obras no município são
cadastradas em um único
banco de dados, sendo
possível acompanhar a
execução dos serviços e
gerar relatórios, a partir de
diversos parâmetros.
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Consórcio da Juventude busca milConsórcio da Juventude busca milConsórcio da Juventude busca mil
vagas para jovens de Viracopos
Parte das ações do
Programa Primeiro
Emprego, Consórcio
é gerido por governo
e sociedade civil
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LAYZA PORTES

Representantes de Or-
ganizações Não Governa-
mentais (ONGs) e outras
entidades ligadas a temá-
ticas relacionadas à juven-
tude reuniram-se ontem
na Subdelegacia do Traba-
lho para formalizar interes-
se pelo Consórcio Social
Juventude. A proposta do
projeto é beneficiar, em
Campinas, mil jovens com
idade entre 16 e 24 anos,
que residem nas áreas ne-
cessárias para a ampliação
do Aeroporto de Viraco-
pos.

Idealizado pelo Gover-
no Federal como parte das
ações do Programa Nacio-
nal Primeiro Emprego, o
Consórcio é gerido pela
sociedade civil, movimen-
tos sociais, setor privado e
governos. Em Campinas, o
projeto é uma ação articu-
lada entre de representan-
tes do Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), Em-
presa Brasileira e Estrutura

MOUZAR BENEDITO

Em visita a Campinas, o
ministro da Cultura, Gilber-
to Gil, esteve ontem na Es-
tação Cultura, onde foi rece-
bido por quase duzentas
pessoas, entre autoridades,
trabalhadores da cultura e
militantes da área, antes de
prosseguir para uma aula
magna na Faculdades de
Campinas (Facamp).

Gil ressaltou que Campi-
nas tem um dos maiores, “se
não o maior” percentual do
orçamento aplicado em Cul-
tura e áreas afins em todo o
País. São 2,9% do orçamento
na Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Turismo.

No Ministério da Cultu-
ra, o orçamento, de 0,2%,
este ano subiu para 0,4%.  O

BILL SOUZA

O ministro-chefe da Se-
cretaria de Comunicação
de Governo e Gestão Es-
tratégica (Secom), Luiz
Gushiken, apresentou on-
tem aos proprietários de
jornais, rádios e emissoras
de TV da região de Campi-
nas a política de comuni-
cação do Governo Federal.
O encontro foi realizado
no Euro Suit Hotel, que fica
no Centro. Gushiken foi re-
cebido pela prefeita de
Campinas, Izalene Tiene,
que acompanhou a reu-
nião com os empresários
de comunicação. Depois
do encontro, houve almo-
ço de confraternização
com o ministro. Durante

seu pronunciamento, o mi-
nistro-chefe da Secom des-
tacou a sintonia que há en-
tre a política de comunica-
ção adotada pelo Governo
Federal e pela administra-
ção municipal. O objetivo
do encontro foi ampliar o
contato da União e das em-
presas estatais com a mídia
regional.

A Secom é responsá-
vel pela comunicação do
Governo Federal e dá
apoio aos seus órgãos.
Também coordena os
contratos publicitários e
de patrocínios dos ór-
gãos e das entidades da
Administração Pública
Federal – direta e indireta
– e de sociedades sob
controle da União.

Ministro da Secom destaca
sintonia entre os governos

Ministro da Cultura cita Campinas
como um exemplo em sua área

ministro reivindica com o
presidente Lula 0,6% para o
próximo ano e tem como
meta chegar a 1% no final
da gestão..

Segundo o Secretário
de Políticas Culturais do
Ministério da Cultura, Pau-
lo Miguez, o maior desafio
de sua pasta é instituir
uma política pública de

cultura, pois até agora os
sucessivos governos têm
tratado o setor com ações
segmentadas. A tese da cri-
ação de uma política naci-
onal de cultura foi aprova-
da, englobando todas
ações da área nos âmbitos
do Ministério da Cultura e
das secretarias municipais
e estaduais de cultura.

Ministro Gilberto Gil: Aula magna na facamp

Aeroportuária (Infraero), a
ONG Soluções Eficazes e
Criativas em Políticas Pú-
blicas e Sociais (Saber), e

conta, ainda, com a coope-
ração da Prefeitura, por
meio da Coordenadoria da
Juventude.

Andréa Bessa, respon-
sável pela Coordenadoria,
explica que será possível
auxiliar o Consórcio com

um banco de dados resul-
tado do cadastro de mais
de 11 mil jovens nas duas
edições do Programa Pri-
meiro Emprego. Outra
contribuição por parte da
Coordenadoria será a de
fornecer o perfil desse jo-
vem que vive no entorno
do Aeroporto de Viraco-
pos.

As entidades e parceiros
que aderirem ao Consórcio
desenvolverão uma série
de ações para inserir jo-
vens no mercado de traba-
lho, que vai desde a qualifi-
cação até o intermédio na
busca de oportunidades de
trabalho. Todos os partici-
pantes do Programa rece-
bem uma bolsa de R$ 150 e
se habilitam a prestar servi-
ço voluntário. Também é
necessário estar inserido
na rede escolar.

Com a efetivação do
Consórcio em Campinas,
está prevista a criação de
um Grupo de Trabalho
para acompanhar as ques-
tões referentes ao progra-
ma. A cidade também terá
que abrigar um Centro da
Juventude que consistirá
em um ponto de encontro
das ações. O Consórcio
Social da Juventude já é
uma experiência em Forta-
leza e no Grande ABC.

Reunião de ontem na Subdelegacia do Trabalho: Consórcio tem apoio da Coordenadoria da Juventude
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Em época de hortaliças caras porEm época de hortaliças caras por
causa do frio, Ceasa oferece opções
Com as temperaturas
mais altas
haverá uma
queda no preço
dos legumes
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PALOMA LOPES

O frio que atingiu a cida-
de nos últimos dias provo-
cou o aumento dos preços
de produtos como abobri-
nha, beringela, chuchu, pe-
pino, jiló, quiabo e tomate.
No entanto, nem todos os
alimentos sofrem com as
baixas temperaturas típicas
desta época do ano. É o
caso, por exemplo, do mi-
lho verde, da batata-doce e
do morango, que podem
ser alternativas para o con-
sumidor que prefere gastar
menos na compra de frutas,
verduras e legumes.

Francisco Homero Mar-
condes, técnico de merca-
do da Ceasa, informa que
neste momento o melhor
legume para consumo é o
milho verde extra.

Segundo Marcondes,
não foi registrado aumento
de preço na semana passa-
da e o quilo estava, em mé-
dia, por R$0,60. “Por causa
das festas juninas, o milho
verde estava mais caro, uma
vez que a procura pelo pro-
duto foi muito  grande. Mas
desde o início de julho o
preço foi normalizado”, in-
forma o técnico da Ceasa.

Marcondes destaca que
na primeira semana de ju-
lho, quando a temperatura
estava mais elevada, o mer-
cado estava recuperando a
produção dos legumes. No
entanto, o frio que atingiu a

cidade nos últimos dias de-
sestabilizaram os preços.
“Agora, as temperaturas es-
tão subindo. Se isso continu-
ar acontecendo, com certe-
za haverá uma queda nos
preços dos legumes, que es-
tão muito caros”, diz o técni-
co. Marcondes explica que o
frio retarda a produção, o
crescimento e a maturação
dos alimentos, sobretudo
dos legumes. “O principal
motivo da alta dos preços é
a queda da produtividade e
a conseqüente escassez” ,
diz. No entanto, o preço de
tubérculos como batata-
doce, beterraba, cenoura e
batata inglesa  mantêm-se
estão estáveis, sem registro
de aumento.

“Normalmente, as raízes

(tubérculos) são afetadas
com o período de chuvas
freqüentes. O frio não in-
fluencia a produtividade e
a qualidade desses ali-
mentos”, diz Marcondes.

Na lista semanal de 23 a
30 de julho, com a variação
dos preços de produtos
hortigranjeiros produzida
pelo Mercado Atacadista
da Ceasa Campinas com as
30 principais mercadorias
que compõe o Quadro Ge-
ral de Ofertas, a análise dos
produtos e a relação dos
itens indicados para o perí-
odo, o quilo da batata-
doce estava cotado a R$
0,65, da beterraba a R$0,77,
da cenoura a R$1 e da bata-
ta inglesa comum também
a R$1,10.

Frutas. Abacate, bana-
na nanica, goiaba, laranja,
morango, tangerina e ma-
mão papaya são algumas
das frutas que estão com
preços estáveis e melhor
qualidade neste período.
Marcondes conta que uma
caixa com quatro bandejas
de morango, por exemplo,
estão sendo comercializa-
das entre R$5 e R$6. “Julho
é o mês de pico da safra da
fruta, por isso a qualidade
é  ótima e a procura tam-
bém é grande”, ressalta.

Outro produto que está
em alta, de acordo com o téc-
nico de mercado, é a laranja,
de todas as variedades –
pêra, lima e bahia. “Todas es-
tão com preços entre R$ 0,45
e R$ 0,55 o quilo”, diz ele.

Mais de 650 servidores
estão inscritos para a 3ª
Olimpíada do Servidor. Este
ano, a modalidade com
maior número de inscritos é
Futsal masculino, com mais
de 150 inscrições. Em se-
guida vem o basquete, tam-
bém masculino, com 83 ser-
vidores inscritos. Mas as
mulheres estão ocupando
seu espaço. Em todas as
modalidades, há equipes
femininas inscritas.

Uma novidade, definida
durante o Congresso Técni-
co, realizado no último dia 6,
foi a prorrogação do prazo
de inscrições para as moda-
lidade individuais. Os inte-
ressados podem se inscre-
ver até quarta-feira, dia 11, às
12 horas, na Coordenadoria
de Relações do Trabalho, no
5º andar do Paço Municipal.
As modalidades individuais
deste ano são: natação, atle-
tismo, xadrez, tênis de

mesa, tênis de campo e tru-
co. Para as modalidade co-
letivas, basquete, futebol
de salão e vôlei, as inscri-
ções se encerram no último
dia 4.

A cerimônia de abertura
acontece no próximo sába-
do, dia 14 de agosto, a par-
tir das 9 horas, no Ginásio
do Taquaral. Durante a
abertura cada secretaria
participante deve estar re-
presentada por, no míni-

mo, 20 pessoas, atletas ou
não. Todos os representan-
tes devem estar devidamen-
te uniformizados. As equi-
pes que não cumprirem este
item do regulamento serão
penalizadas com a perda de
nove pontos na classifica-
ção geral.

A grade de jogos será
publicada ainda esta sema-
na no Diário Oficial e estará
disponível, também, na pá-
gina do Funcionalismo do

Modalidades individuais da Olimpíada prorrogam prazo
Portal (www.campinas.sp.gov.br).

Os jogos acontecerão de 14
a 29 de agosto e a premia-
ção será feita durante o Bai-
le do Servidor, no dia três de
setembro.

Em caso de dúvidas, os
interessados podem entrar
em contato com a Coorde-
nadoria de Relações do Tra-
balho pelo telefone 3735-
0547 ou com o Departamen-
to de Esportes, nos telefo-
nes 3705-8020 e 3267-1349.

Algumas frutas, como o morango, resistem ao inverno: frio retarda crescimento e maturação

Geléia de  morango

Ingredientes

�1/2 de morangos frescos

�1 xícara de chá de açúcar

� Suco de metade de um limão

Modo de fazer

Lave bem os morangos. Limpe 

eretire as folhas verdes.  Colo-

que-os em uma panela. Acres-

cente o açúcar e o suco de  li-

mão. Deixe cozinhar tudo em

fogo baixo por cerca de meia

hora - é o tempo suficiente para

engrossar a calda e cozinhar  os

morangos. Eles vão se desman-

char. Pronto: retire a geléia do

fogo, deixe esfriar e coloque em

vidros esterilizados. Depois de

aberto, o vidro deve ser  guarda-

do em geladeira.

Mingau de
milho verde

Ingredientes

�1 litro de leite

�5 espigas de milhos bem gra-

nadas

�Açúcar até temperar Uma pita-

da de sal

Modo de fazer

Corte o milho e bata no liquidifi-

cador com o leite. Coe em um

pano fino ou em um coador de

furos pequenos por duas vezes.

Coloque o açúcar e o sal. Leve

ao fogo, mexendo sempre até

engrossar. Deixe ferver por cin-

co minutos. Despeje em

travessas ou em taças. Se gos-

tar, polvilhe o mingau com

canela em pó.

RECEITAS
DA ESTAÇÃO



Site do Mário Gatti já está disponível
a usuários e funcionários do hospital
Ferramenta
informa usuários
sobre horários de
visitas, ramais e
filosofia de trabalho
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JORGE MASSAROLO

Já está no ar o site do
Hospital Municipal Dr. Má-
rio Gatti (HMMG). A nova
ferramenta foi criada para
oferecer informações sobre
as atividades e projetos do
hospital e os serviços ofe-
recidos aos usuários, como
horários de visitas, ramais
telefônicos, e a possibilida-
de de fazerem sugestões ou
críticas por meio do serviço
Fala-Cidadã.

As informações conti-
das no site permitirão co-
nhecer a filosofia de traba-
lho no hospital, a gestão
implantada e os resultados
obtidos. Em cada página é
possível obter dados so-
bre as unidades do hospi-
tal, bem como enviar e-mail
para os respectivos respon-
sáveis.

O site permite, também,
que funcionários fora do
hospital acessem a intra-
net, com o uso de login e
senhas próprias. A intra-

CLÁUDIA XAVIER

Acontece de 12 a 15 des-
te mês, no The Royal Palm
Plaza Hotel, o Congresso
sobre Análise do Compor-
tamento, realizado em con-
junto pela Associação Bra-
sileira de Psicoterapia e
Medicina Comportamental
(ABPMC) e Association for
Behavior Analisys (ABA). O
evento tem o apoio da So-
ciedade Brasileira de Psico-
logia e da Secretaria Muni-
cipal de Cooperação Inter-
nacional, que manterá um
estande no local para a di-
vulgação do Município.

A comissão organiza-
dora do congresso espera
a presença de 2 mil partici-
pantes (1,6 mil brasileiros
e 400 estrangeiros) entre
profissionais e estudantes

Cooperação Internacional apóia
Congresso sobre Comportamento

de psicologia, medicina e
educação. Paralelamente
ao evento, será oferecida,
gratuitamente, para a co-
munidade da cidade e re-
gião, uma série de oito pa-
lestras ministradas pelos
profissionais que partici-
parão das atividades cien-
tíficas do congresso. O ob-
jetivo é estreitar as rela-
ções entre os profissio-
nais e a comunidade e
oferecer o que de melhor
a Análise do Comporta-
mento tem produzido para
tornar a vida das pessoas
mais harmônica e feliz.

O congresso abrangerá
áreas teóricas, experimen-
tais e de aplicação da Aná-
lise do Comportamento.

As associações partici-
pantes possuem longa tra-
dição de congregar psicó-

logos, professores e pes-
quisadores em torno da
proposta de fazer psicolo-
gia. A Associação Brasileira
de Psicoterapia e Medicina
Comportamental foi funda-
da em 1991 e possui 1,5 mil
sócios contribuintes.

É considerada legítima
representante da Análise
de Comportamento, um
movimento em crescimen-
to em todo o Brasil, atrain-
do cada vez mais partici-
pantes em seus eventos.
Em 1993, no II  Encontro
reuniu 300 participantes;
em 2001, no X Encontro,
reuniu 1,4 mil. Já a Associa-
tion for Behavior Analysis
foi fundada nos Estados
Unidos em 1974 e se tornou
a mais forte associação de
Análise de Comportamento
do mundo.

net foi criada pelo Núcleo
de informática do Mário
Gatti para facilitar a comu-
nicação interna. Na coluna
Notícias do Hospita, o in-
ternauta terá acesso às
principais notícias sobre a
instituição.

O acesso ao site do Má-
rio Gatti pode ser feito de
duas maneiras: por intermé-
dio de um atalho no portal
da Prefeitura de Campinas
www.campinas.sp.gov.br, na pá-
gina Empresas Públicas e
Autarquias ou então direta-
mente pelo endereço http://

www.campinas.sp.gov.br/mario-

gatti

O site foi desenvolvido
pela Informática dos Muni-
cípios Associados (IMA)
em parceria com o Depar-
tamento de Comunicação
(Decom) da Prefeitura Mu-
nicipal. Os dados foram
colhidos e adaptados pela
Assessoria de Imprensa e
pelo Núcleo de Informação
do hospital. Cada unidade
hospitalar forneceu as in-
formações básicas e os en-
dereços e telefones para
contato. O site oferece
também links para o site
do Ministério da Saúde e
da Secretaria Municipal de
Saúde de Campinas.

PAULA RICOY

A Sociedade de Abas-
tecimento de Água e Sa-
neamento S/A  (Sanasa)
foi eleita “Operadora do
Ano” pela revista O Em-

preiteiro no segmento de
saneamento, pelo con-
junto de atuação neste
setor. A premiação 500
Grandes da Construção
acontecerá dia 10 de
agosto, a partir das 19
horas, no hotel Gran Me-
liá WTC SP, à Av. das Na-
ções Unidas, 12.559, em
São Paulo.

Dentre os homenage-
ados, a Sanasa será a úni-
ca empresa municipal a
receber o prêmio. A Ele-
tropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Pau-

Revista especializada elege
Sanasa ‘Operadora do Ano’

lo S/A foi indicada como
Operadora do Ano em
energia e a Cia. do Metro-
politano de São Paulo
(Metrô) na área de trans-
portes metropolitanos.

No evento serão lan-
çados oficialmente as
edições “500 Grandes da
Construção”, com o
Ranking da Engenharia
Brasileira e o Ranking das
Operadoras de Serviços
de Infra-estrutura.

As edições especiais
das revistas abordam as
tendências atuais e futu-
ras do mercado, investi-
mentos e perspectivas,
sendo referência há 33
anos a todos os segmen-
tos da Engenharia Brasi-
leira e Industrial da Cons-
trução.

Página do site do
Mário Gatti:
facilidades na
obtenção de
dados sobre as
unidades
clínicas e
administrativas
e mais facilidade
de comunicação
com as diversas
áreas do
Hospital
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Obras nos bairros comprovam a
importância da mobilização popular
Líder comunitário
conta que moradores
aprenderam a
valorizar a
participação popular
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Com a exibição do filme
“Rompendo o Silêncio”, na
Emef Profª Geny Rodrigues,
prosseguem na próxima sexta,
dia 13, as atividades referentes
à agenda do segundo semes-
tre dos Momentos Culturais.
No mesmo dia, na Emef Flori-
ano Peixoto, ocorre o debate
sobre “Tradições e Cultura de
um Povo”. O evento teve início
no último dia 5 com debates
sobre alimentação nas Emef
Maria Pavanatti Fávaro e Viole-
ta Dória Lins.

O projeto coordenado pelo
Centro de Formação Continu-
ada, da Secretaria de Educa-
ção, prevê uma série de en-
contros em que alunos e pro-
fissionais das escolas munici-
pais compartilham atividades
desenvolvidas pelas escolas.
Os Momentos Culturais, even-
to que reúne relatos de experi-
ências, debates, palestras e
apresentações artísticas, faz
parte do Programa de Forma-
ção Continuada, da Secretaria
Municipal de Educação, desti-
nado a professores, monitores
e especialistas da rede muni-
cipal e Fundação Municipal
para Educação Comunitária.

Os encontros, de acordo
com o professor Amilton Fim
Lima, organizador do evento,
visam favorecer e incentivar a
circulação de conhecimentos
e produções das escolas mu-
nicipais. Os “Momentos Cultu-
rais” acontecem semanalmen-
te, até o dia 10 de dezembro, e
são um espaço aberto a todas
as unidades escolares de edu-
cação infantil, ensino funda-
mental à Educação de Jovens
e Adultos. Para as escolas da
rede municipal que quiserem
participar, a agenda ainda re-
serva alguns horários vagos e
as inscrições podem ser feitas
até o final de agosto. A Secre-
taria Municipal de Educação
disponibiliza todos os recursos
necessários como retroproje-
tor, data-show, notebook, apa-
relho de som, além de ônibus
para o deslocamento de alu-
nos e profissionais da educa-
ção. Mais informações, no Ce-
forma, na Rua Dr. Betim, nº
520 – Vila Marieta ou pelos te-
lefones 3235-2275 ou 3237-
8314.

MÔNICA MONTEIRO

Mobilização, persistên-
cia e participação nas as-
sembléias do Orçamento
Participativa garantiram
pavimentação e infra-es-
trutura para os bairros
Campina Grande, Nossa
Senhora de Lourdes e Re-
sidencial São Luís, locais
onde a prefeita foi vistori-
ar obras no último final de
semana. No Nossa Senho-
ra de Lourdes, na região
Sul da cidade, o asfalto
começou no sábado, e no
Campina Grande, a pavi-
mentação do itinerário de
ônibus já está pronta e
agora os moradores come-
moram o início da infra-es-
trutura no bairro vizinho, o
São Luís.

Entusiasmado com a
presença das máquinas
nas ruas, o presidente da
Associação do Bairro Nos-
sa Senhora de Lurdes,
Aldo Siqueira, enfatizou
que “nosso bairro ficou
abandonado por 52 anos e
o Orçamento Participativo
foi fundamental, se não
fosse o OP não sei se tería-
mos esta conquista”.

Siqueira recorda que
esta foi a segunda vez que
os moradores indicaram a
pavimentação no Orça-
mento Participativo: “da
primeira vez, a obra não
foi incorporada pelo COP
no Plano de Investimen-
tos, foi priorizado o asfal-
to em outro bairro, tam-
bém necessitado”. Mas
houve nova mobilização
da comunidade no ano
passado e agora o bairro
conquistou a pavimenta-
ção.

“Os moradores deste
bairro já sofreram muito,
estamos próximos à zona
rural da região do Pedra
Branca e  até há pouco
tempo não tínhamos se-
quer o direito de sonhar
com o asfalto”, explica o
presidente da SAB. Mas

ele continua: “graças à co-
munidade e ao empenho
da prefeitura, agora pode-
mos comemorar o início
da pavimentação, e ainda
as duas praças e uma pon-
te que também foram
construídas”.

Conscientização. Além
de obras, Siqueira conta
que a população ganhou
também conhecimento e
conscientização: “existe
muita fantasia em relação
à construção de novas
obras, no OP a gente
aprende como funciona a
Prefeitura e como a lei de-
termina a distribuição dos
investimentos, aí fica mais
difícil acreditar em pro-
messas sem fundamento”.

A obra que está come-
çando no Jardim Nossa Se-
nhora de Lourdes envolve
a pavimentação de 5,3 qui-
lômetros e sistema de dre-
nagem com 3,9 quilôme-
tros de galerias de águas
pluviais, além de 9,6 quilô-
metros de guias e sarjetas.

O valor total da obra é
de R$ 2,5 milhões, que a
Prefeitura pagará integral-

mente para a empresa
vencedora da concorrên-
cia. Posteriormente, os
moradores beneficiados
serão cobrados pela cota
correspondente ao tama-
nho das suas casas, através
da contribuição de melho-
rias. O asfalto atingirá 20
ruas, englobando as mora-
dias de aproximadamente
450 famílias. O prazo de
conclusão é de 36 meses.

Campina Grande. O
representante do Campina
Grande no OP, Sebastião
Severiano Luz, conta que o
bairro existe há 24 anos.
Ele chegou há 23 anos,
quando apenas cinco fa-
mílias residiam no local.

“O asfalto no bairro foi
prometido desde 1993 –
lembra Severiano Luz  -
mas só agora, com os
moradores participando
do OP e mostrando a im-
portância da obra, é que
conseguimos a pavimenta-
ção do itinerário de ôni-
bus”.

Ele conta que a obra era
esperada há anos: “o as-
falto não resolve todos os

problemas, porque são
muitos, mas melhorou
bastante a qualidade de
vida das pessoas que mo-
ram aqui”.

Quando participou das
discussões do OP, o repre-
sentante do Campina
Grande testemunhou que
o asfalto era “uma obra
muito importante para a
comunidade, em dia de
chuva não entrava ônibus
no bairro e muita gente
chegava a andar um quilô-
metro para chegar em
casa, amassando barro e
desviando de buraco”.
Mas agora, ele acredita
que “a região vai melhorar
ainda mais com a pavi-
mentação do Residencial
São Luiz, que faz divisa
com nosso bairro”.

No Parque Residencial
Campina Grande, a pavi-
mentação resultou em
dois quilômetros de ruas
asfaltadas, 1,9 quilômetro
de galerias e 3,9 quilôme-
tros de guias e sarjetas. O
valor total da obra é de R$
948,5 mil, dos quais R$
862 mil estão sendo pagos
pela Prefeitura.

Evento sobre
educação segue
com filme

Aldo Siqueira: “Nosso bairro ficou abandonado por 52 anos e o Orçamento Participativo foi a solução
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PUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER ERROS DE DIGITAÇÃO.

DECRETO N° 14.849, DE 06 DE AGOSTO DE 2.004
Dispõe sobre a escolha dos membros do Conselho Municipal de Previdência, da
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Junta de Recursos do Instituto de

Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV, considerando o que
estabelece a Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004

A Prefeita Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que estabelece a Lei
Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004.
DECRETA:

Art. 1°. A escolha dos membros do Conselho Municipal de Previdência, da Diretoria Executiva, do Conselho
Fiscal e da Junta de Recursos do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – CAMPREV
far-se-á, na forma da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004, por indicação ou eleição, e obedecerá
aos seguintes critérios e limites gerais, sem prejuízo das condições específicas para a ocupação de vaga nas
diversas instâncias:
I- Os processos eleitorais serão presididos por uma comissão organizadora indicada no edital das eleições;
II- Para qualquer das vagas submetidas a escolha pelo voto, as candidatas e candidatos deverão ser servidoras
e servidores, ativos ou aposentados, da administração direta, suas autarquias e fundações públicas ou da
Câmara Municipal conforme o caso, e serem segurados pelo CAMPREV;
III- Não poderão ser indicados ou eleitos as servidoras e servidores que estejam suspensos, ou em estágio
probatório, afastamento preventivo, licença sem vencimentos, comissionado com ou sem vencimentos e licença
para concorrer ou exercer mandato eletivo;
IV- Não poderão concorrer aos cargos do Conselho Municipal de Previdência, do Conselho Fiscal, da Diretoria
Executiva e da Junta de Recursos do CAMPREV, as servidoras e servidores que possuam antecedentes criminais
pela prática de crimes contra o patrimônio e contra a administração pública, enquanto perdurar o cumprimento
da pena.
V- Nas escolhas por eleição o processo eleitoral obedecerá ao princípio do voto secreto, sempre uninominal,
independente do número de membros a serem eleitos para a instância;
VI- As suplentes das servidoras ativas e inativas e os suplentes dos servidores ativos e inativos eleitos serão
os imediatamente mais votados no processo eleitoral que elegeu os membros titulares, respeitando-se sempre
a vaga a que concorreram;
§ 1º. Exceto no primeiro mandato de gestão do Conselho Municipal de Previdência que findará em janeiro de
2007, os mandatos dos seus membros terão a duração de 04 (quatro) anos, permitida a sua recondução por
uma única vez.
§ 2º. Exceto no primeiro mandato de gestão da Diretoria Executiva que findará em janeiro de 2007, os
mandatos dos seus membros, excetuando-se o Diretor Presidente, terão duração de 04 (quatro) anos.
§ 3º. Exceto no primeiro mandato de gestão do Conselho Fiscal e da Junta de Recursos que findará em janeiro
de 2007, os mandatos dos seus membros terão duração de 3 (três) anos, permitida a recondução por uma
única vez.

Art. 2°. O Conselho Municipal de Previdência será composto por 12 (doze) membros titulares, obedecendo
ao seguinte:
I- 7 (sete) membros eleitos pelas servidoras e servidores segurados do CAMPREV, sendo 05 (cinco)
representando os ativos, escolhidos entre seus pares e 02 (dois) representando os inativos, escolhidos entre
seus pares, observado o que estabelece o parágrafo primeiro deste artigo;
II- 2 (dois) membros indicados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;
III- 2 (dois) membros indicados pelo Poder Legislativo Municipal, sendo necessariamente, contribuintes do
CAMPREV;
IV- 1 (um) membro indicado pela sociedade civil, a convite do Poder Executivo.
§ 1º. As vagas estabelecidas no inciso I deste artigo são destinadas a:
I- 03 (três) representantes das servidoras e servidores ativos, com comprovada experiência técnica ou formação
universitária, nas áreas de seguridade, administração, economia, finanças, contabilidade ou direito;
II- 01 (um) representante das servidoras e servidores inativos, com comprovada experiência técnica ou formação
universitária, nas áreas de seguridade, administração, economia, finanças, contabilidade ou direito;
III- 02 (dois) representantes das servidoras e servidores ativos, independente de qualificação técnica;
IV-01 (um) representante das servidoras e servidores inativos, independente de qualificação técnica.
§ 2º. Para fins do disposto no parágrafo primeiro deste artigo, a candidata ou candidato deverá fazer a opção
pela vaga a que concorre, no ato da inscrição.

Art. 3º. A Diretoria Executiva será composta por 04 (quatro) membros titulares, obedecendo ao seguinte:
I- 1 (um) Diretor Presidente;
II- 1 (um) Diretor Financeiro;
III- 1(um) Diretor Administrativo;
IV- 1 (um) Diretor Previdenciário.
§ 1º. O Diretor Presidente será de livre nomeação e exoneração pela Prefeita Municipal e deverá ser servidora
ou servidor segurado do CAMPREV, aposentado ou ativo, da administração direta, suas autarquias e fundações
públicas ou da Câmara Municipal, com no mínimo 10 (dez) anos de contribuição ao regime próprio de
previdência social do Município de Campinas ou à Caixa de Previdência da Câmara Municipal e,
obrigatoriamente, com experiência comprovada na área e formação superior, preferencialmente em
Administração, Finanças, Economia, Contabilidade, Ciências Atuariais ou Seguridade.
§ 2º. As candidatas ou candidatos às Diretorias Financeira, Administrativa e Previdenciária, serão eleitos e
deverão ser servidoras ou servidores segurados do CAMPREV, aposentados ou ativos, da administração
direta, suas autarquias e fundações públicas ou da Câmara Municipal, com no mínimo 10 (dez) anos de
contribuição ao regime próprio de previdência social do Município de Campinas ou à Caixa de Previdência
da Câmara Municipal.
§ 3º. O Diretor Financeiro deverá obrigatoriamente ter experiência comprovada na área e formação superior,
preferencialmente em Administração, Finanças, Economia, Contabilidade, Ciências Atuariais ou Seguridade.

Art. 4º. O Conselho Fiscal será composto por 05 (cinco) membros titulares, obedecendo ao seguinte:
I- 2 (dois) membros eleitos pelas servidoras e servidores ativos entre seus pares;
II- 2 (dois) membros eleitos pelas servidoras e servidores inativos entre seus pares;
III- 1 (um) membro indicado pelo Conselho Regional de Contabilidade ou por órgão de representação contábil
de Campinas.
Parágrafo único. As candidatas e os candidatos eleitos para o Conselho Fiscal deverão, para a posse no
cargo, comprovar formação técnica ou universitária com experiência comprovada em uma das seguintes
áreas: seguridade, administração, economia, finanças ou contabilidade.

Art. 5º. A Junta de Recursos será composta por 04 (quatro) membros titulares, obedecendo ao seguinte:
I- 2 (dois) membros eleitos pelas servidoras e servidores;
II- 2 (dois) membros indicados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo único. As candidatas e os candidatos à Junta de Recursos deverão ter formação superior em
Direito.

Art. 6º. Fica o CAMPREV responsável pela publicação do edital da eleição no Diário Oficial do Município,
o qual conterá todos os procedimentos, prazos, critérios e orientações, inclusive quanto à convocação de
servidoras e servidores para os trabalhos em qualquer fase da eleição.
Parágrafo único. Para a primeira eleição, excepcionalmente, a responsabilidade será do Departamento de
Previdência dos Servidores da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 06 de agosto de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

CARLOS F. B. MALDONADO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Decreto redigido e elaborado na Secretaria Municipal de Gabinete e Governo e publicado na Coordenadoria
de Gabinete da Prefeita.

LAURO CAMARA MARCONDES
Secretário Municipal de Gabinete e Governo

DECRETO Nº 14850 DE 09 DE AGOSTO DE 2004
Altera o Decreto nº 4.437, de 14 de março de 1974, que “Regulamenta a Lei N°

4.356, de 28 de dezembro de 1973, que autoriza o Poder Executivo a constituir uma
Sociedade por ações, com o objetivo de planejar, executar e operar os serviços de
Água e Esgôtos Sanitários no Município de Campinas, e dá outras providências”

A Prefeita Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.941, de 07 de abril de 2004 que “altera a Lei Municipal nº 4.356,
de 28 de dezembro de 1973, e revoga a Lei nº. 9.253, de 30 de abril de 1997 e dá outras providências”,
DECRETA:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto n° 4.437, de 14 de março de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 1º - Fica aprovado o Regulamento da Lei n° 4.356, de 28 de dezembro de 1973, com os dispositivos
e alterações introduzidas pela Lei n° 11.941, de 07 de abril de 2004, que autoriza o Poder Executivo a constituir
uma sociedade por ações de capital aberto, com o objetivo de planejar, executar, fiscalizar e operar os serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Campinas, bem como promover
a educação em saneamento, meio ambiente e áreas correlatas, difundindo os conhecimentos inerentes às suas
atividades-fins em ações integradas com o Município, com o Estado e com a União, e dá outras providências.
Parágrafo único. Os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de que trata o
artigo 1º deste decreto serão realizados na forma estabelecida no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.” (AC)

Art. 2º Fica alterado o art. 2º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 4.437, de 14 de março de 1974, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 2º - São objetivos da sociedade, planejar, executar, fiscalizar e operar os serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Campinas, bem como promover a educação
em saneamento, meio ambiente e áreas correlatas, difundindo os conhecimentos inerentes às suas atividades-
fins em ações integradas com o Município, com o Estado e com a União.” (NR)

Art. 3º Fica acrescido o art. 8º-A ao Regulamento aprovado pelo Decreto nº 4.437, de 14 de março de 1974,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 8º-A – As informações técnicas e legais sobre a forma de atuação da SANASA-CAMPINAS
relativamente às redes distribuidoras e coletoras, aos loteamentos, agrupamentos de edificações, conjuntos
habitacionais, vilas, instalações prediais, instalações públicas, aos despejos de efluentes, às ligações de ramais
prediais de água e esgoto, à classificação dos usuários, quantificação de economias, remuneração dos serviços
prestados e às sanções aplicáveis e questões correlatas são as constantes do REGULAMENTO DOS SERVIÇOS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.” (AC)

Art. 4º Fica acrescido o inciso IX ao art. 9º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 4.437, de 14 de março
de 1974, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 9º....................................................
....................................................................
IX – fiscalizar as instalações prediais de águas e esgotos dos imóveis situados no Município de Campinas.”
(AC)

Art. 5º Este decreto entrará em vigor em 30 dias após sua publicação, devendo o Poder Executivo Municipal,
neste prazo, providenciar a republicação integral do Decreto n° 4.437, de 14 de março de 1974, contendo as
respectivas alterações.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 09 de agosto de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

MARÍLIA CRISTINA BORGES
Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da
Cidadania, conforme os elementos constantes do protocolado nº 04.10.31.327, de 03 de agosto de 2004, em
nome da SANASA CAMPINAS, e publicado na Coordenadoria Administrativa do Gabinete da Prefeita, na
data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES
Secretário de Gabinete e Governo

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

DCR-0456

REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº. 4.437, DE 14 DE MARÇO DE 1974, CONFORME
DISPÕE O ART. 5º DO DECRETO Nº 14850 , DE 09 DE AGOSTO DE 2004.

DECRETO Nº. 4437, DE 14 DE MARÇO DE 1974
Regulamenta a Lei n° 4.356, de 28 de Dezembro de 1973, que autoriza o Poder

Executivo a constituir uma Sociedade por ações, com objetivo de planejar,
executar e operar os serviços de Água e Esgotos Sanitários no Município de

Campinas e dá outras providências
DR. LAURO PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito de Campinas, usando de suas atribuições legais,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aprovado o Regulamento da Lei n° 4.356, de 28 de dezembro de 1973, com os dispositivos
e alterações introduzidas pela Lei 11.941, de 07 de abril de 2004, que autoriza o Poder Executivo a constituir
uma sociedade por ações de capital aberto, com o objetivo de planejar, executar, fiscalizar e operar os serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Campinas, bem como promover
a educação em saneamento, meio ambiente e áreas correlatas, difundindo os conhecimentos inerentes às suas
atividades-fins em ações integradas com o Município, com o Estado e com a União, e dá outras providências.
(NR)
Parágrafo único. Os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de que trata o
artigo 1º serão realizados na forma estabelecida no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.(AC)
(Redação alterada pelo Decreto n° 14850 , de 09 de agosto de 2004).

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

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 14 de março de 1974.

DR. LAURO PERICLES GONÇALVES
Prefeito de Campinas

DR. JOÃO BAPTISTA MORANO
Secretário dos Negócios Jurídicos

REGULAMENTO
CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE
Artigo 1º - A Sociedade a ser constituída terá a denominação de SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO S/A, que usará a sigla SANASA - CAMPINAS.

Artigo 2º - São objetivos da sociedade, planejar, executar, fiscalizar e operar os serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Campinas, bem como promover a educação
em saneamento, meio ambiente e áreas correlatas, difundindo os conhecimentos inerentes às suas atividades-
fins em ações integradas com o Município, com o Estado e com a União.
(Redação alterada pelo Decreto n° 14850 , de 09 de agosto de 2004).

Artigo 3º - A SANASA - CAMPINAS terá prazo de duração indeterminado, sede e foro na cidade e comarca
de Campinas, Estado de São Paulo.

Artigo 4º - A SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A será constituída
pela totalidade dos bens, direitos e todo o acervo do Departamento de Água e Esgoto de Campinas DAE -
CAMPINAS, Autarquia Municipal, constante de bens móveis e imóveis, equipamentos, instalações,
documentos, projetos, desenhos, plantas, planos, direitos, ações e outros valores.
Parágrafo primeiro - Ficam assegurados todos os direitos dos servidores do DAE - CAMPINAS.
Parágrafo segundo - Passarão para a responsabilidade da SANASA - CAMPINAS todas as obrigações
assumidas pelo DAE - CAMPINAS.

Artigo 5º - Constituída a sociedade, o Departamento de Água e Esgoto de Campinas - DAE - CAMPINAS,
Autarquia Municipal, será extinto por Decreto do Poder Executivo.



Campinas, terça-feira, 10 de agosto de 2004Diário Oficial8

CAPÍTULO II
DO CAPITAL E DO FUNCIONAMENTO

Artigo 6º - O capital social da SANASA - CAMPINAS será definido no ato da constituição da sociedade, nos
termos do Decreto-Lei Federal nº. 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Parágrafo primeiro - A Prefeitura Municipal de Campinas manterá sempre a maioria absoluta das ações na
sociedade.
Parágrafo segundo - Do Capital social da SANASA - CAMPINAS poderão participar pessoas físicas e
jurídicas de direito publico ou privado.
Parágrafo terceiro - O valor do patrimônio líquido do DAE - CAMPINAS, apurado à vista do laudo de
avaliação dos seus bens, direitos e obrigações, constituirá a parte do capital social a ser subscrita e integralizada
pela Prefeitura Municipal de Campinas na constituição da SANASA-CAMPINAS.
Parágrafo quarto - O capital da sociedade será dividido em ações ordinárias nominativas de valor unitário
de um cruzeiro (Cr$ 1,00)

Artigo 7º - O regime jurídico dos empregados da sociedade será o da legislação trabalhista.
Parágrafo primeiro - Por solicitação da sociedade poderão ser colocados à sua disposição servidores da
Administração Pública, direta ou indireta, sem prejuízo de seus direitos.
Parágrafo segundo - Fica a critério da sociedade a manutenção, em seus quadros, dos servidores colocados,
atualmente, a disposição do DAE - CAMPINAS.

Artigo 8º - Será tarifário o regime de cobrança dos servidores da sociedade, relativos ao abastecimento de
água e à coleta e disposição de esgotos sanitários e, sempre que possível, dos demais serviços.
Parágrafo único - As tarifas poderão ser diferençadas de modo a atender às peculiaridades locais dos serviços.
Artigo 8º-A – As informações técnicas e legais sobre a forma de atuação da SANASA-CAMPINAS
relativamente às redes distribuidoras e coletoras, aos loteamentos, agrupamentos de edificações, conjuntos
habitacionais, às vilas, instalações prediais, instalações públicas, aos despejos de efluentes, às ligações de
ramais prediais de água e esgoto, à classificação dos usuários, quantificação de economias, remuneração dos
serviços prestados e às sanções aplicáveis e questões correlatas são as constantes do REGULAMENTO DOS
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
(Artigo acrescido pelo Decreto n° 14850 , de 09 de agosto de 2004).

Artigo 9º - Fica a sociedade autorizada a:
I - promover desapropriações, cujas respectivas declarações de utilidade pública, necessidade pública ou de
interesse social, foram, previamente, feitas pelo Poder Executivo Municipal;
II - transacionar, locar e dar em locação imóveis, visando atender às suas finalidades;
III - celebrar convênios, consórcios, contratos ou acordos com entidades de direito público ou privado, para
a realização de seus objetivos;
IV - efetuar operações de crédito, visando desenvolver as atividades para as quais foi criada;
V - hipotecar bens imóveis para os fins previstos no inciso anterior;
VI - fixar, revisar e arrecadar tarifas inerentes a seus serviços;
VII - sustar o fornecimento de água aos usuários em débito;
VIII - fazer obras e instalações nas vias, logradouros e em imóveis do domínio do Município, necessários à
execução dos seus serviços, inclusive os de melhoria e ampliação dos sistemas, observada a legislação vigente.
IX - fiscalizar as instalações prediais de águas e esgotos dos imóveis situados no Município de Campinas.
(Inciso acrescido pelo Decreto n° 14850 , de 09 de agosto de 2004).

Artigo 10 - O Poder Executivo dará em garantia dos pagamentos das operações de créditos referidas no
inciso IV do artigo 9º, sob qualquer das formas jurídicas, bens, rendas e transferências correntes do Município,
bem como solicitará avais para as referidas transações.

Artigo 11 - Caberá a SANASA - CAMPINAS dar cumprimento e fazer cumprir as disposições do Decreto n°
3.612, de 31 de março de 1970, que regulamentou a Lei n° 3.802, de 08 de outubro de 1969, que criou redes
extraordinárias de água e esgoto no Município de Campinas.

Artigo 12 - Os projetos de loteamento serão encaminhados, inicialmente, à SANASA - CAMPINAS para
aprovação das áreas destinadas à construção dos reservatórios de água e das estações depuradoras de esgotos.

Artigo 13 - As contas e a gestão econômico-financeira da SANASA - CAMPINAS serão examinadas, de
modo permanente e contínuo, por Auditor Externo Independente que a sociedade contratará.
Parágrafo único - A Auditoria Externa Independente a ser contratada deverá oferecer serviços de Consultoria
sobre matéria tributária, previdenciária, contábil e legislação das sociedades anônimas.

Artigo 14 - Fica a SANASA - CAMPINAS sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, ao qual
deverá, anualmente, apresentar suas contas para apreciação.
Parágrafo primeiro - O Balanço anual e seus anexos serão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, acompanhados do parecer do Auditor Externo Independente.
Parágrafo segundo - O prazo para remessa do Balanço será de 10 (dez) dias a contar da data da publicação,
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, da correspondente ata da Assembléia Geral Ordinária.

Artigo 15 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 14 de março de 1974.

DR. LAURO PERICLES GONÇALVES
Prefeito de Campinas

DR. JOÃO BAPTISTA MORANO
Secretário dos Negócios Jurídicos

Redigido na Consultoria Jurídica da Secretaria dos Negócios Jurídicos, com os elementos constantes do
protocolado nº. 39.237, de 28 de dezembro de 1973, e publicado no Departamento e Expediente do Gabinete
do Prefeito, em 14 de março de 1.974.

DR. ARMANDO PAOLINELI
Chefe do Gabinete

autoria: Prefeitura Municipal de Campinas
Publicado conforme o disposto no art. 5º do Decreto n° 14850 , de 09 de agosto de 2004, que Altera o
Decreto nº 4.437, de 14 de março de 1974, que “Regulamenta a Lei n° 4.356, de 28 de dezembro de 1973, que
autoriza o Poder Executivo a constituir uma Sociedade por ações, com o objetivo de planejar, executar e
operar os serviços de Água e Esgôtos Sanitários no Município de Campinas, e dá outras providências”.

Campinas, 09 de agosto de 2004
IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

DECRETO N.º 14852 DE 09 DE AGOSTO DE 2004
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO
VALOR DE R$ 7.192.000,00 (Sete milhões e cento e noventa e dois mil reais).

A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º, §
2º, inciso II da Lei nº 11.847 de 30 de Dezembro de 2.003,
DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 7.192.000,00 (Sete milhões e cento e noventa e
dois mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classificação:
17.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.843.3703.2219 PAGAMENTOS DE ACORDOS
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ................... .R$ 7.192.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial
no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.3300.2091 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL .................. .R$ 2.000.000,00
10.301.2034.4001 CONTRATAR AUXILIARES DE SAÚDE PARA PROJ. PAIDÉIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL ................... R$ 1.000.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .............................................................................. R$ 50.000,00
10.301.2034.4003 CONTRATAR MÉDICOS PARA PROJETO PAIDÉIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL ................... R$ 1.742.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ............................................................................ R$ 100.000,00
10.301.2034.4005 CONTRATAR AGENTES DE SAÚDE PARA PROJ. PAIDÉIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL ....................... R$790.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .............................................................................. R$ 40.000,00
10.301.2034.4006 CONTRATAR ENFERMEIROS PARA PROJ. PAIDÉIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL ................... R$ 1.400.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .............................................................................. R$ 70.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 7.192.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 09 de agosto de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

JOSÉ LUÍS PIO ROMERA
Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com
os elementos constantes do Ofício nº 038/04/CSC/DECOR/SF e publicado na Coordenadoria de Gabinete da
Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES
Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO Nº. 14853 DE 09 DE AGOSTO DE 2004
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO

VALOR DE R$ 1.013.760,00 (HUM MILHÃO, TREZE MIL, SETECENTOS E
SESSENTA REAIS), AO ORÇAMENTO PROGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

“DR. MÁRIO GATTI”.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPINAS, no uso de suas Atribuições Legais, e de conformidade com o
disposto no Artigo 4º., Parágrafo 2º. Inciso IV da Lei  11847 de 30 de Dezembro de 2003,

DECRETA:

Artigo 1º. – Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$ 1.013.760,00 (hum milhão, treze mil, setecentos
e sessenta reais) suplementar ao Orçamento Programa do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”, nas seguintes
dotações:
50.05 - HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI”
10.122.3821.2501 – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
339030 0900-005005  – MATERIAL DE CONSUMO ................................................................................. 86.100,00
339039 0900-005005  – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ............................. 14.980,00
10.302.3825.2505 - MEDICAM.MAT.HOSP.SERV.ALIMENTOS
339030 0900-005005  – MATERIAL DE CONSUMO ............................................................................... 912.680,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ..................................................................................................................... 1.013.760,00

Artigo 2º. – O Crédito Aberto pelo Artigo anterior será coberto com recursos previstos no artigo 43, parágrafo
primeiro, inciso II da Lei Federal nº. 4320 de 17 de Março de 1964, decorrentes do Termo de Aditamento nº.
2, TA 6.000.019/02 de 25 de novembro de 2003.

Artigo 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 09 de agosto de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita do Município de Campinas

DR. ADAIL DE ALMEIDA ROLLO
Presidente do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

Decreto elaborado no Serviço de Contabilidade da Coordenadoria de Finanças da Diretoria Administrativa
do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” e publicado no Departamento de Expediente do Gabinete da Prefeita,
na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES
Secretário de Gabinete e Governo

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXMA. SRA. PREFEITA
MUNICIPAL

Em 06 de Agosto de 2004
De SMAJ/DPDI/SAÚDE - Protocolado n.º 54.970/02
Nos exatos termos das manifestações do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios e da
Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania de fls. 173 - 175, e considerando ainda, a natureza dos fatos
descritos, bem como as conclusões deste processo, AUTORIZO a aplicação da penalidade de demissão ao
servidor público municipal matrícula n.º 63.245, por violação do artigo 198, inciso II do § 2º da Lei Municipal
n.º 1.399/55.
À SMAJC/DPDI, para as demais providências.

De SMAJ/DPDI/SAÚDE - Protocolado n.º 54.968/02
Nos exatos termos das manifestações do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios e da
Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania de fls. 142 - 144, e considerando ainda, a natureza dos fatos
descritos, bem como as conclusões deste processo, AUTORIZO a aplicação da penalidade de demissão ao
servidor público municipal matrícula n.º 63.316, por violação do artigo 198, inciso II do § 2º da Lei Municipal
n.º 1.399/55.
À SMAJC/DPDI, para as demais providências.

De Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG - Protocolado n.º 03/10/48.917 PG
À vista das informações existentes neste processo, bem como das informações da Secretaria de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania às fls. 67 – 68, venho retificar o despacho de fls. 65 e AUTORIZO a utilização da
área identificada às fls. 20, para instalação de Distrito Policial não prisional da Polícia Civil, mediante Permissão
de Uso.
À SMAJC para elaboração de decreto, além da formalização do competente Termo de Permissão de Uso.

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Em face do termo de contrato 271/03, autorizo a despesa no valor total de R$ 1.016,58 (Um mil e dezesseis
reais e cinqüenta e oito centavos) destinados à execução de serviços extraordinários gráficos referente à
confecção de 1 milheiro e 100 folhas de folder e cartaz, conforme PPS nº 000234/2004, devendo onerar a
dotação codificada sob o nº 02.01.04.131.1302.2013.339039-61.

Campinas, 09 de Agosto de 2004
ALÍPIO RAIMUNDO VIANA FREIRE
Diretor do Departamento de Comunicação Social

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a Concorrência nº 039/2004 - Processo Administrativo
nº 04/10/28872 - Int.: SMS - Objeto: Registro de Preços de leite em pó – fórmula enriquecida para recém-
nascido com até 06 (seis) meses de idade. Encerramento (entrega dos envelopes) e sessão de abertura: 14/09/
2004 às 09h00. O Edital poderá ser consultado e retirado a partir do dia 12/08/2004, na Secretaria de
Administração, localizada a Av. Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no horário das 08h30 às 16h30, ou
através do site www.campinas.sp.gov.br/sa.

Campinas, 05 de agosto de 2004
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SETOR DE CADASTRO DE FORNECEDORES
EMPRESAS COM REGISTROS CADASTRAIS APROVADOS

PROT. 04/10/30369 – A SERENATA LTDA.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 78-020.

PROT. 04/10/28633 – COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-015, 15-018, 15-025, 15-057, 15-071, 15-077, 15-139, 15-222.

PROT. 04/10/29529 – CONSTRUTORA ANDRÉ ABUD LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 20-001, 20-011, 20-019.

PROT. 04/10/25341 – CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-018, 15-224, 20-001, 20-011, 20-019, 20-036, 20-038.

PROT. 04/10/29428 – FAMAGRAPH INDÚSTRIA COMÉRCIO E EDITORA LTDA-ME.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-167, 75-030, 75-040, 76-010, 76-020.

PROT. 04/10/29674 – GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-022, 20-006, 20-017, 20-019, 20-020, 20-021, 20-022, 20-030, 20-040.

PROT. 04/10/31151 – HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL.
JULGAMENTO: 65-010, 65-015, 65-020.

PROT. 04/10/31150 – INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL.
JULGAMENTO: 65-015, 65-020, 85-010.

PROT. 04/10/30629 – LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
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JULGAMENTO: 65-010 E 65-020.

PROT. 04/10/30959 – TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-028.

A COMISSÃO JULGADORA
MARIA ALCINA F. SANTOS NOGUEIRA

Presidente
REGINA ALVES FELLIPE

ELISEU ALVES TEIXEIRA FILHO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA –
CAMPINAS

RESOLUÇÃO N° 25/04 DE 04/08/04
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA – Campinas, criado pela Lei Municipal
n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, conforme
deliberado em reunião ordinária de 04.08.2004,
RESOLVE:

LIBERAR NÚMERO DE REGISTRO ÀS SEGUINTES ENTIDADES
N° de Ordem Razão Social  N° de Registro

 Associação Beneficente da Boa Amizade – ABBA 006/P02
 “Programa Família”.

200 SOS – Ação Mulher e Família – “Programa Refazendo Relações” 109/P02
201 SOS - Ação Mulher e Família – “Programa Gira Vidas” 109/P03
202 Casa da Criança Luz do Amanhecer. 130/P01

Campinas, 05 de agosto de 2004
ELIZABETH CONCEIÇÃO ROSSIN

Presidente- CMDCA
(07,10, 11/08)

EXTRATOS
PROTOCOLADO N° 04/10/21.506, EM NOME DE GABINETE DA PREFEITA. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
N° 011/2004. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CAMPINAS.
CONTRATADA: ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 383/04.
VALOR: POR LOTE: 01 (R$ 1,60), 03 (R$ 1,43), 04 (R$ 0,58), 05 (R$ 0,66), 06 (R$ 0,52) E 11 (R$ 3,43);
CONTRATADA: COMERCIAL LUNE LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 384/04. VALOR: POR LOTE: 15 (R$ 2,62)
E 20 (R$ 0,58);
CONTRATADA: DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 385/04. VALOR:
POR LOTE: 07 (R$ 0,65) E 21 (R$ 1,68);
CONTRATADA: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/04. VALOR:
POR LOTE: 02 (R$ 0,58) E 08 (R$ 0,26);
CONTRATADA: PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 388/
04. VALOR: POR LOTE: 09 (R$ 0,46);
CONTRATADA: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 389/04. VALOR:
POR LOTE: 10 (R$ 0,29), 14 (R$ 0,37), 22 (R$ 3,79) E 23 (R$ 2,14). PRAZO: 12 (DOZE) MESES. ASSINATURA: 03/08/2004.

PROTOCOLADO N° 03/10/36.517, EM NOME DE SMOP. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 090/03. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 249/
03. TERMO DE ADITAMENTO N° 039/04. TERMO DE ADITAMENTO N° 102/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DO TERMO DE CONTRATO DE TOMADA DE ASSINATURA, A PARTIR DE 01/08/04, ATÉ QUE SEJA FIRMADA A NOVA
CONTRATAÇÃO, SENDO ESTIMADO O PRAZO MÁXIMO DE 02 (DOIS) MESES. VALOR: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).
ASSINATURA: 29/07/04.

PROTOCOLADO N° 03/10/36.517, EM NOME DE SMOP. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 090/03. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 250/
03. TERMO DE ADITAMENTO N° 101/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO TERMO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, A PARTIR DE 01/08/04, ATÉ QUE SEJA FIRMADA NOVA CONTRATAÇÃO, SENDO ESTIMADO O PRAZO
MÁXIMO DE 02 (DOIS) MESES. VALOR: R$ 1.110,00 (UM MIL, CENTO E DEZ REAIS). ASSINATURA: 29/07/04.

PROTOCOLADO N° 03/10/21.499, EM NOME DE SMA – DETI. MODALIDADE: PREGÃO N° 002/03. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. TERMO DE CONTRATO N° 169/03.
TERMO DE ADITAMENTO N° 051/04. TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO N° 008/04. OBJETO: RE-RATIFICAÇÃO DO TERMO
DE CONTRATO N° 169/03 E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE PREÇOS, PASSANDO A GASOLINA C DE
R$ 1,5919 PARA R$ 1,7133, O PREÇO DO ÁLCOOL DE R$ 0,5771 PARA R$ 0,7285 E O PREÇO DO ÓLEO DIESEL DE R$
1,2817 PARA R$ 1,3861. VALOR TOTAL: R$ 618.674,80 PARA A GASOLINA E R$ 31.612,32 PARA O ÁLCOOL E R$ 484.520,40
PARA O DIESEL. ASSINATURA: 28/07/2004.

PROTOCOLADO N° 45.053/02, EM NOME DE GABINETE DA PREFEITA. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 061/02.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
– EBCT. TERMO DE CONTRATO N° 237/02. TERMO DE ADITAMENTO N° 119/03. TERMO DE ADITAMENTO N° 103/04.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2004. VALOR: R$ 48.000,00
(QUARENTA E OITO MIL REAIS). ASSINATURA: 30/07/04.

PROTOCOLADO N° 03/10/38.267, EM NOME DE SMSP. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 091/03. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 251/
03. TERMO DE ADITAMENTO N° 104/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO TERMO DE CONTRATO DE TOMADA
DE ASSINATURA A CONTAR DE 01/08/04 ATÉ QUE SEJA FIRMADA NOVA CONTRATAÇÃO, SENDO ESTIMADO O
PRAZO MÁXIMO DE 02 (DOIS) MESES. VALOR: R$ 27.500,00 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). ASSINATURA:
30/07/04.

PROTOCOLADO N° 03/10/38.267, EM NOME DE SMSP. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 091/03. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 252/
03. TERMO DE ADITAMENTO N° 105/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO TERMO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A CONTAR DE 01/08/04, ATÉ QUE SEJA FORMADA NOVA CONTRATAÇÃO, SENDO
ESTIMADO O PRAZO MÁXIMO DE 02 MESES. VALOR: R$ 2.460,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS).
ASSINATURA: 30/07/2004.

PROTOCOLADO N° 20.451/02, EM NOME DE SMF. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 039/02. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 208/
02. TERMOS DE ADITAMENTOS N°S 104/03; 069/04. TERMO DE ADITAMENTO N° 106/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO
DO PRAZO A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2004, ATÉ QUE SEJA FIRMADA A NOVA CONTRATAÇÃO, SENDO
ESTIMADO O PRAZO MÁXIMO DE 02 MESES. VALOR: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). ASSINATURA: 30/07/2004.

PROTOCOLADO N° 03/10/60.782 PG, EM NOME DE SMS. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 131/03. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: MERCALF DIESEL LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 375/03. TERMO DE
ADITAMENTO N° 107/04. OBJETO: ADITIVO AO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO).
VALOR: R$ 21.700,00 (VINTE E UM MIL E SETECENTOS REAIS). ASSINATURA: 30/07/2004.

PROTOCOLADO N° 04/10/22.496, EM NOME DE GABINETE DA PREFEITA – 7° G.B. MODALIDADE: TOMADA DE
PREÇOS N° 038/04. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: J.J. ANTONIOLI & CIA LTDA. TERMO
DE CONTRATO N° 377/04. OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS E EMBUTIDOS.
VALOR: R$ 95.427,12 (NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS). PRAZO:
12 (DOZE) MESES. ASSINATURA: 30/07/04.

PROTOCOLADO N° 54.017/02, EM NOME DE SME. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 039/03. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 062/
03. TERMO DE ADITAMENTO N° 019/04. TERMO DE ADITAMENTO N° 108/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO
A CONTAR DE 01/08/04, ATÉ QUE SEJA FIRMADA A NOVA CONTRATAÇÃO, SENDO ESTIMADO O PRAZO MÁXIMO
DE 02 (DOIS) MESES. VALOR: R$ 11.140,00 (ONZE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS). ASSINATURA: 30/07/04.

PROTOCOLADO N° 03/10/15.450, EM NOME DE SMCASP. MODALIDADE: CONVITE N° 086/03. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: ZIP TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CARTA-CONTRATO
N° 047/03. TERMO DE ADITAMENTO N° 082/04. TERMO DE ADITAMENTO N° 109/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO
PRAZO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/07/04. VALOR: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). ASSINATURA: 28/
07/04.

PROTOCOLADO N° 04/10/11.595, EM NOME DE SMSP. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 021/04.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO (AR 08,
09 E 10) COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, OPERADORES, MOTORISTAS DEVIDAMENTE
HABILITADOS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 378/04. CONTRATADA: TB SERVIÇOS, TRANSP. LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS LTDA. VALOR: POR ITEM: 01 (R$ 38,00);

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 379/04. CONTRATADA: GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. VALOR: POR ITEM: 02 (R$ 54,00);

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 380/04. CONTRATADA: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA. VALOR: POR ITEM: 03 (R$ 19,50), 04 (R$ 32,00), 05 (R$ 69,69), 06 (R$ 22,00), 07 (R$ 130,00) E 08 (R$
142,00). PRAZO: 12 (DOZE) MESES. ASSINATURA: 30/07/2004.

PROTOCOLADO N° 02/13/0359, EM NOME DE SMOP. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 026/04. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: KVA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA. TERMO DE CONTRATO N°
382/04. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NA REGIÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 13, COM O FORNECIMENTO DETALHADO DO PROJETO
EXECUTIVO, DESCRIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. VALOR: R$ 274.749,07 (DUZENTOS E
SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS). PRAZO: 60 (SESSENTA)
DIAS CORRIDOS. ASSINATURA: 02/08/04.

PROTOCOLADO N° 41.985/02, EM NOME DE SMS. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 065/02. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: CENTRO QUÍMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA. CARTA-CONTRATO
N° 05/02. TERMO DE ADITAMENTO N° 112/03. TERMO DE ADITAMENTO N° 110/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO
PRAZO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/07/04 E REAJUSTE DE 4,71%. VALOR: R$ 20.032,95. ASSINATURA: 16/
07/04.

PROTOCOLADO N° 21.931/01, EM NOME DE SMS. MODALIDADE: CONVITE N° 043/01. CONTRATANTE: MUNICÍPIO
DE CAMPINAS. CONTRATADA: GARAGE SERVIÇOS E PEÇAS LTDA – EPP. CARTA-CONTRATO N° 037/01. TERMOS
DE ADITAMENTOS N°S 069/02 E 130/03. TERMO DE ADITAMENTO N° 111/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO
POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/08/04. VALOR: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). ASSINATURA: 03/08/04.

PROTOCOLADO N° 72.456/01, EM NOME DE GABINETE DA PREFEITA. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 008/02.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. TERMO DE
CONTRATO N° 058/02. TERMOS DE ADITAMENTOS N°S 067/03, 025/04, 052/04, TERMO DE ADITAMENTO N° 112/04.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 01/08/04, ATÉ QUE SEJA FIRMADA NOVA CONTRATAÇÃO PARA O
OBJETO DESTE CONTRATO, SENDO ESTIMADO O PRAZO MÁXIMO DE 02 (DOIS) MESES. VALOR: R$ 10.700,00 (DEZ
MIL E SETECENTOS REAIS). ASSINATURA: 30/07/04.

PROTOCOLADO N° 02/10/06809, EM NOME DE SMA. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 24/03. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 044/
03. TERMO DE ADITAMENTO N° 029/04. TERMO DE ADITAMENTO N° 113/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO
A CONTAR DE 01/08/04, ATÉ QUE SEJA FIRMADA NOVA CONTRATAÇÃO PARA O OBJETO DESSE CONTRATO, SENDO
ESTIMADO O PRAZO MÁXIMO DE 02 (DOIS) MESES. VALOR: R$ 4.690,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA
REAIS). ASSINATURA: 30/07/04.

PROTOCOLADO N° 13/5.830/02, EM NOME DE SMT. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 062/02. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: CONSTRUTORA M.H.P. LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 128/03. TERMO
DE ADITAMENTO N° 115/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL ATÉ 15/09/04 E ADITIVO DO OBJETO
EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). VALOR: R$ 52.817,77 (CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE
REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). ASSINATURA: 04/08/04.

PROTOCOLADO N° 03/10/07738, EM NOME DE SMS. MODALIDADE: COMPRA DIRETA N° 050/03. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 137/
03. TERMO DE ADITAMENTO N° 114/04. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A CONTAR DE 01/08/04, ATÉ QUE SEJA
FORMADA A NOVA CONTRATAÇÃO PARA O OBJETO DESSE CONTRATO, SENDO ESTIMADO O PRAZO MÁXIMO DE
02 (DOIS) MESES. VALOR: R$ 24.800,00 (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS). ASSINATURA: 30/07/04.

PROTOCOLADO N° 13/39.147/2001, EM NOME DE SMAS. TOMADA DE PREÇOS N° 048/03. CONTRATANTE: MUNICÍPIO
DE CAMPINAS. CONTRATADA: SIDARTA ENGENHARIA, COM. E IND. LTDA. TERMO DE CONTRATO N° 381/04.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORD. REG. ASS. SOCIAL – SUL. VALOR: R$ 280.618,50 (DUZENTOS E OITENTA
MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). PRAZO: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS.
ASSINATURA: 02/08/2004.

PORTARIA N° 702
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/15831/04, proveniente da Secretaria Municipal de
Educação.

Campinas, 28 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 705
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de Sindicância Administrativa Punitiva para a regular apuração dos fatos narrados na
representação constante do Protocolado nº 10/29299/04, proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, referente
ao servidor de matrícula funcional nº 108.610-3.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem como ao disposto no
artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a expedição do ofício-citatório, o servidor público
deverá comparecer ao Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos
fatos que lhe são imputados.

Campinas, 28 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 706
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de Sindicância Administrativa Punitiva para a regular apuração dos fatos narrados na
representação constante do Protocolado nº 10/23746/04, proveniente da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes
e Turismo, referente ao servidor de matrícula funcional nº 36.835-0.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem como ao disposto no
artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a expedição do ofício-citatório, o servidor público
deverá comparecer ao Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos
fatos que lhe são imputados.

Campinas, 29 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 717
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/26876/04, proviniente da Oudidoria Geral do
Municipio.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 718
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/27796/04, proviniente da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 719
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/27108/04, proviniente do Hospital Municipal “Dr.
Mário Gatti”.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 720
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/09130/04, proviniente da Ouvidoria Geral do
Município.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 721
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
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RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/28772/04, proviniente da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 722
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/22786/04, proviniente da Secretaria Municipal de
Educação.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 723
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/27795/04, proviniente da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 724
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/31060/03, na qual figura como interessada Publiout
Comunicação Visual Ltda.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 725
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/22375/04, proviniente da Secretaria Municipal de
Saúde.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 726
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 70/02244/04, proviniente da Secretaria Municipal de
Educação.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 727
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/25145/04, proviniente da Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Turismo.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

PORTARIA N° 728
A Ilma. Sra. Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, no uso das atribuições previstas no
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA MERAMENTE INVESTIGATÓRIA para a regular apuração dos fatos
narrados na representação constante do Protocolado nº 10/30421/04, proviniente da Secretaria Municipal de
Educação.

Campinas, 30 de julho de 2004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
CULTURA, ESPORTES E TURISMO

Aos 09 de Agosto de 2.004
Protocolo: 10/55.318/2.003
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo
Referência: Pregão Presencial 032/2.004
Objeto: Registro de Preços de serviços de transporte, através de caminhão tipo baú, de instrumentos musicais,
equipamentos esportivos e obras de arte.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no artigo 1º do Decreto Municipal nº
14.741/04, AUTORIZO, com fulcro na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 332/04, a despesa no valor total
de R$ 10.610,03 (dez mil seiscentos e dez reais e três centavos) a  favor da empresa Barão Cargas Transportes
Rodoviário Ltda. - ME , para a prestação de serviços referentes aos lotes 01 e 09.
À Coordenadoria de Planejamento e Organização- DPCC, para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via
SIM, a seguir à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, para gerenciamento e emissão da Ordem
de Serviço.

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

COMUNICADO SME/FUMEC nº 34/2004
A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC,
no uso das atribuições de seu cargo, COMUNICA que a I Conferência Municipal de Educação será realizada
nos dias 13 e 14 de agosto de 2004, na Escola de Cadetes, à Av. Papa Pio XII, 350 – Jardim Chapadão, com a
seguinte programação:
Dia 13/08, 6ª feira
18:30h - Abertura, com autoridades presentes, e coordenada pela Secretária de Educação e Presidente do Conselho
Municipal de Educação.
19:30h às 21:30h - Aprovação do Regimento da Conferência e início dos trabalhos de Plenário.
Dia 14/08, sábado
8:30h - Continuação das discussões e aprovação das emendas.
12:30h às 13:30h – Almoço.

13:30h - Continuação dos trabalhos.
16:30h - Aprovação do texto final e encerramento.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

(07, 10/08)

COMUNICADO SME Nº 52/2004
A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições do seu cargo, COMUNICA que a próxima sessão
de atribuição para substituição de aulas e classes, em caráter temporário, de Educação Especial, Educação
Infantil, 1ª a 4ª séries e 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental Regular e EJA, para o ano letivo de 2004 será
realizada no dia 11/08/04, no CEFORMA, à Rua Dr. Betim, nº 520, Vila Marieta, em horários e classificação
anexos neste comunicado.
Ficam convocados os professores efetivos, função-pública, função-atividade e reintegrados judicialmente que
queiram suplementar aula ou substituir aulas e classes, conforme Resolução SME nº 11/2003. Também ficam
convocados os professores concursados e classificados conforme Edital SME/FUMEC nº 004/2004, e
Comunicado Re-ratificado nº 31/2004, a fim de realizarem escolha de classe e/ou aulas em substituição em
caráter temporário, conforme Resolução SME Nº 11/2004. Na sessão de atribuição de classes será observada a
seguinte ordem de chamada: efetivos, função-pública, função-atividade, reintegrados e os professores cadastrados.
Será Considerado desistente o professor que não comparecer na sessão de atribuição ou que não se interessar
pelas aulas/classes existentes para sua escolha, tendo sido convocada a sua numeração de classificação. No ato
da atribuição os professores preencherão documento de acumulação remunerada e deverão apresentar a seguinte
documentação comprobatória. Documento de Identidade. Anexo 2003/2004 ( para os efetivos, função pública,
função atividade, reintegrados judicialmente, ou substitutos que tenham o documento recente). Os professores
de 1ª a 4ª série que apresentaram o diploma de Pedagogia como pré requisito no ato da inscrição, deverão
apresentar o Histórico Escolar.

HORÁRIO ÁREA DE ATUAÇÃO COMPON. CURRICULARES Nº CLASS. CONVOCADOS
9H00 5ª A 8ª SÉRIES GEOGRAFIA *
9H00 5ª A 8ª SÉRIES HISTÓRIA 16 AO 25
9H00 5ª A 8ª SÉRIES ERET *
9H00 5ª A 8ª SÉRIES PORTUGUÊS *
9H00 5ª A 8ª SÉRIES INGLÊS *
9H00 5ª A 8ª SÉRIES MATEMÁTICA *
9H00 5ª A 8ª SÉRIES CIÊNCIAS 7 AO 10
9H00 5ª A 8ª SÉRIES EDUCAÇÃO FÍSICA *
9H00 5ª A 8ª SÉRIES EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 7 AO 10
14H00 1ª A 4ª SÉRIES * 31 AO 34
14H00 EDUCAÇÃO INFANTIL * 06 AO 20
14H00 EDUCAÇÃO ESPECIAL PROF. CADASTRADOS *

Campinas, 06 de Agosto de 2004
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação
(07, 10/08)

EDITAL DE CHAMADA
A Secretária Municipal de Educação, Corinta Maria Grisolia Geraldi, faz saber a servidora ADRIANA PIRES
DE CAMARGO DOS SANTOS, matrícula 64230-4, professora efetiva na EMEI Dr. Mário Gatti, lotada no
C.C. E 0130V, que tendo sido verificado o seu não comparecimento, sem causa justificada por mais de 30(trinta)
dias consecutivos, fica pelo presente Edital convidada a fazer prova de que seu afastamento se funda em motivo
de força maior ou coação ilegal, sob pena de DEMISSÃO POR ABANDONO DO CARGO, nos termos dos
artigos 195 e 198, II, Parágrafo 1º, da Lei 1.399/55 (Estatuto dos Funcionários Públicos). E para que não alegue
ignorância, é expedido o presente Edital, que será publicado no Diário Oficial do Município por (03) três dias
consecutivos.

Campinas, 09 de agosto de 2004
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretaria Municipal de Educação
(10, 11, 12/08)

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Em 09/08/04

Protocolo: 04/10/24.663
Int.: Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Aquisição de livros “Memórias Inventadas” da Editora Planeta do Brasil Ltda.
Acolho e endosso o parecer exarado pela Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais e, com a competência
estabelecida pelo artigo 8º, inc. II do Decreto Municipal 14.217/03, AUTORIZO, com supedâneo no artigo 25,
inciso I da Lei Federal 8.666/93, a contratação da EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA, para fornecimento
de 350 (trezentos e cinqüenta) exemplares do livro “Memórias Inventadas”, destinando-se às Unidades
Educacionais Municipais, e a despesa no valor global de R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais) que irá
onerar a dotação orçamentária do presente exercício, condicionada à existência de saldo financeiro projetado
pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos do Decreto Municipal n. 14.629/04, condição sine qua non
para emissão da nota de empenho. PUBLIQUE-SE. Ao DPCC para as devidas tramitações no Sistema de
Informações Municipais – SIM. Após, à Secretaria Municipal de Educação para emissão da nota de empenho e
demais providências.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Secretária Municipal de Educação

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA -

POSTO FISCAL I
Solução Visual Repres. Coml. & Propaganda Ltda - CNPJ 03.385.573/0001-79 – Na forma disposta nos
artigos 22 e 23, II da Lei 11.109 de 26/12/2001 fica o contribuinte notificado, em concordância com o artigo 20
da mesma Lei, do encerramento da fiscalização relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, cuja auditoria abrangeu o período de 01/08/1999 a 31/05/2004, sem caráter homologatório, iniciada
através da notificação nº 014.736 de 27/02/2004. Fica também notificado que foi constatada irregularidade que
deram origem ao lançamento de ISSQN através do Auto de Infração e Imposição de Multa (A.I.I.M.) nº 000400/
2004, e AIIM n.º 000161/2004 relativo ao descumprimento do Artigo 15, Parágrafo Único da Lei 11.110/01 e
Artigo 20 da Lei 8.230/94; podendo comparecer para retirar a Guia Eletrônica de Recolhimento no Porta Aberta
nos locais e horários a seguir especificados no prazo de 30 (trinta) dias para efetuar pagamento, ou apresentar
impugnação em igual prazo.
Guichê 3 – Térreo do Paço Municipal com atendimento de 2ª a 6ª feira das 8:30 às 18:00h e sábados, das 8:30
às 13:00h
Parque Shopping Dom Pedro com atendimento de 2ª a 6ª feira das 10:30 às 20:00h e sábados, das 10:30 às
15:00h
Horto Shopping (ao lado do Terminal Ouro Verde) com atendimento de 2ª a 6ª feira das 8:30 às
17:00h e sábados, das 8:30 às 13:00h

J. CÂNDIDO RODRIGUES
AFT - 63.214-7 - PF I/CSFM/DRM/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO DO
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso
de suas atribuições legais expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68 do decreto nº
14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar os CONTRIBUINTES abaixo relacionados, que estão enquadrados
no período de agosto a dezembro de 2004 no regime de estimativa do ISSQN, Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, nos termos do Inciso II do artigo 28 combinado com o artigo 30 da lei nº 11.829 de 19/12/
2003, alterada pela Lei nº 11.927/2004. Os contribuintes que não receberam o carnê da estimativa onde constam
o valor estimado e prazo para recolhimento, deverão comparecer aos postos de atendimento PORTA ABERTA:
Paço Municipal, Avenida Anchieta, nº 200, de 2ª a 6ª feira das 8:30 às 19:00 e aos sábados das 8:30 às 13:00;
Parque D. Pedro Shopping, Rodovia Dom Pedro I, de 2ª a 6ª feira das 10:30 às 20:00 e aos sábados das 10:30 às
15:00; Horto Shopping - Terminal Ouro Verde, de 2ª a 6ª feira das 8:30 às 17:00 e aos sábados das 8:30 às 13:00
para retirar a 2 ª via do carnê. Os valores estimados e não pagos serão inscritos em divida ativa e encaminhados
à cobrança judicial, nos termos do artigo 36 da lei nº 11.829 de 19/12/2003, alterada pela Lei nº 11.927/2004.
CONTRIBUINTE INSC.MUNIC.  VALOR
CLAUDIA ELAINE SANCHES 104676-4 R$ 55,46
EDUARDO BIANCALANA 104344-7 R$ 55,46
OZAIR FERNANDES DE ARAÚJO 104342-0 R$ 55,46
FRANK FIGUEIREDO & FIGUEIREDO SOCORRO DE AUTOS LTDA 104301-3 R$ 241,13
ÉLSON COSTA 104019-7 R$ 55,46
CELSO DONIZETE PENNA 103960-1 R$ 296,70
TIAGO HENRIQUE BENEDITO MARTIRE 103928-8 R$ 55,46
GILMAR APARECIDO PALMIERI 103926-1 R$ 55,46
ANDREO MARCIO GÓES CARUSO 103812-5 R$ 55,46

Campinas, 09 de agosto de 2004
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador de Planejamento - CSPFA/DRM/SMF - Matrícula – 43576-7
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO DO
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso
de suas atribuições legais expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68 do decreto nº
14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar os CONTRIBUINTES abaixo relacionados, que o valor da
estimativa inicialmente fixado para o período de janeiro a dezembro de 2004, nos termos do Inciso II do artigo
28 combinado com o artigo 30 da lei 11.829 de 19/12/2003, alterada pela Lei nº 11.927/2004, foram revistos
para o período de agosto a dezembro de 2004, nos termos do artigo 80 do decreto 14.590 de 26 de janeiro de
2004, tendo em vista que houve alteração do Código de Atividade Econômica. Os contribuintes que não receberam
o carnê da estimativa onde constam o valor estimado e prazo para recolhimento, deverão comparecer aos postos
de atendimento PORTA ABERTA: Paço Municipal, Avenida Anchieta, nº 200, de 2ª a 6ª feira das 8:30 às 19:00
e aos sábados das 8:30 às 13:00; Parque D. Pedro Shopping, Rodovia Dom Pedro I, de 2ª a 6ª feira das 10:30 às
20:00 e aos sábados das 10:30 às 15:00; Horto Shopping - Terminal Ouro Verde, de 2ª a 6ª feira das 8:30 às
17:00 e aos sábados das 8:30 às 13:00 para retirar a 2 ª via do carnê. Os valores estimados e não pagos serão
inscritos em divida ativa e encaminhados à cobrança judicial, nos termos do artigo 36 da lei nº 11.829 de 19/12/
2003, alterada pela Lei nº 11.927/2004.
CONTRIBUINTE INSC.MUNIC. VALOR
NELSON ROBERTO FAUSTINO JUNIOR 98795-6 R$ 55,46
NILZA MARILDA GARCIA PEREIRA 50805-5 R$55,46

Campinas, 09 de agosto de 2004
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador de Planejamento - CSPFA/DRM/SMF - Matrícula – 43576-7

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - COORDENADORIA SETORIAL DE
PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES, PARA FINS DE
LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO DO ISS INCIDENTE SOBRE A MÃO-

DE-OBRA DACONSTRUÇÃO CIVIL - (DECRETO Nº.11.442 DE 27/01/94)
MÊS DE AGOSTO 2.004 - VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR = 0,25%

MÊS/ANO 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
JANEIRO 1,0552 1,2389 1,3476 1,4420 1,5452 1,6333 1,6839
FEVEREIRO 1,0536 1,2293 1,3486 1,4420 1,5436 1,6089 1,7008
MARÇO 1,0530 1,2194 1,3459 1,4397 1,5430 1,6118 1,6951
ABRIL 1,0518 1,2190 1,3444 1,4427 1,5391 1,6090 1,6979
MAIO 1,0515 1,2183 1,3439 1,4427 1,5355 1,6083 1,6965
JUNHO 1,0178 1,1378 1,2691 1,3701 1,4790 1,5595 1,6402
JULHO 1,0025 1,1158 1,2602 1,3686 1,4620 1,5527 1,6305
AGOSTO  1,1045 1,2558 1,3580 1,4540 1,5523 1,6299
SETEMBRO  1,0702 1,2467 1,3580 1,4528 1,5484 1,6299
OUTUBRO  1,0647 1,2391 1,3542 1,4501 1,5478 1,6291
NOVEMBRO  1,0637 1,2400 1,3444 1,4505 1,5441 1,6286
DEZEMBRO  1,0581 1,2401 1,3466 1,4447 1,5441 1,6337
(10,11 E 12/08)

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - COORDENADORIA SETORIAL DE
PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

PAUTA FISCAL DO VALOR MÍNIMO DA MÃO DE OBRA INCIDENTES NA
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ISSQN,

INCLUSIVE REFORMAS OU DEMOLIÇÕES, CONFORME DECRETO Nº.11.442/94
MÊS DE AGOSTO DE 2.004 VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR = 0,25%

CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO VALOR P/ M2 (REAL)
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A1 A2 434,17
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A3 A4 495,41
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A5 580,85
2 RESIDENCIAL VERTICAL B1 319,55
2 RESIDENCIAL VERTICAL B2 B3 380,16
2 RESIDENCIAL VERTICAL B4 491,24
3 COMERCIAL HORIZONTAL C1 511,43
3 COMERCIAL HORIZONTAL C2 587,07
3 COMERCIAL HORIZONTAL C3 672,41
4 COMERCIAL VERTICAL D1 371,86
4 COMERCIAL VERTICAL D2 442,65
4 COMERCIAL VERTICAL D3 568,21
5 INDUSTRIAL E1 434,17
5 INDUSTRIAL E2 495,41
5 INDUSTRIAL E3 580,85
6 BARRACÃO TELHEIROS F1 303,91
6 BARRACÃO TELHEIROS F2 346,84
DEMOLIÇÃO e REFORMA (sem aumento de área): enquadramento conforme o tipo de construção (1 a 6),
com base de cálculo reduzida a 30%.
(10,11 E 12/08)

CORREÇÃO: JUSTIFICATIVA-ORDEM CRONOLÓGICA

NA PUBLICAÇÃO DO D.O.M. DE 06/08/2004, ONDE SE LÊ:

Razão Social Vencimento Valor
Petrobrás Distribuidora S/A 08/08/04 11.165,34
Empr.Jornal.Diário de São Paulo 06/08/04 440,00
Grande Cps.Editora e Gráfica Ltda 06/08/04 245,00
Petrobrás Distribuidora S/A  07/08/04 79.121,00
IMA-Informat. Dos Munic.Assoc. S/A 06/08/04 457.304,40,

LEIA-SE

Razão Social Vencimento Valor
Empr.Jornal.Diário de São Paulo 06/08/04 440,00
Grande Cps.Editora e Gráfica Ltda 06/08/04 245,00
Petrobrás Distribuidora S/A 07/08/04 79.121,00
IMA-Informat. Dos Munic.Assoc. S/A 06/08/04 457.304,40

JOSÉ LUIS PIO ROMERA
Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
PELO SENHOR DIRETOR LEONARDO LOPES

De JM Construções e Reformas Ltda - Protocolo n.º 03/10/32454; “Compareça o interessado”, De Comgás
- Protocolo n.º 04/10/23982; “Compareça o interessado”, De Comgás - Protocolo n.º 04/10/26044; “Compareça
o interessado”.

C.M.D.U. - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Órgão Consultivo dos Poderes Executivo e Legislativo de Campinas

CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS os Senhores Conselheiros titulares e suplentes, das entidades titulares e suplentes que
compõem os respectivos segmentos desse Conselho de Representação para a 189ª Reunião Ordinária a ser
realizada 3ª feira 10 de agosto do corrente ano, ás 17:00 horas, na sala Milton Santos, 19º andar, Paço
Municipal de Campinas.
PAUTA:
1. Comunicados do Presidente
2. Comunicados da Diretoria
3. Comunicados dos Conselheiros
4. Análise de trabalhos das Comissões
5. Fórum Agenda 21 Local
6. Palavra Aberta

Campinas, 06 de agosto de 200
ENGº JOÃO DE SOUZA COELHO FILHO

Presidente
(07 E 10/08)

EDITAL
O Secretário Municipal de Recursos Humanos, no uso das atribuições a que se referem a Lei Complementar n°
10 de 30 de junho de 2004 e o Decreto nº 14.849 de 6 de agosto de 2004, torna pública a abertura das inscrições
e estabelece as normas relativas à realização de eleições diretas para os membros do Conselho Municipal de
Previdência, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Junta de Recursos do Instituto de Previdência
Social do Município de Campinas – CAMPREV, sob a égide da Legislação pertinente e de acordo com as
instruções especiais apresentadas a seguir:

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - Os procedimentos, critérios e orientações estabelecidos neste edital, estarão sob a responsabilidade da
Comissão Organizadora e da Junta Apuradora, especialmente constituídas para os referidos fins.
1.2 - A Comissão Organizadora será integrada por 5 (cinco) membros, a saber:
a) O Diretor do Departamento de Previdência dos Servidores, Nadir Blumer Pereira, matrícula: 104.117-7, que
a presidirá;
b) O servidor José Francisco Silva Ferreira, matrícula: 99.080-9;
c) O servidor José Carlos Cândido, matrícula: 104.164-9;
d) O servidor Gerson Ferreira, matrícula: 110.380-6; e,
e) O servidor Alexandre Nogueira Dolcemasculo, matrícula: 56.804-0.
1.2.1 - Compete à Comissão Organizadora garantir a realização da eleição nas datas e condições estabelecidas
neste Edital, devendo adotar todas as providências que forem necessárias, inclusive as listadas abaixo:
a) elaborar e encaminhar, para publicação, os atos necessários à realização do processo de eleição;
b) convocar servidores para trabalhos em qualquer fase da eleição podendo, inclusive, credenciá-los como
fiscais;
c) determinar a quantidade e os pontos de instalação e movimentação das Mesas receptoras;
d) requisitar veículos da frota própria ou contratada da Prefeitura;
e) agendar a utilização de próprios municipais;
f) requisitar material e equipamento de apoio;
g) apurar e solucionar os problemas que lhe forem encaminhados;
h) examinar e decidir sobre a comprovação dos requisitos legais para a posse dos eleitos;
i) encaminhar os resultados para homologação pela senhora Prefeita;
j) promover a solução de questões não disciplinadas neste edital.
1.3 – A Junta Apuradora será integrada por 10 (dez) membros, indicados pela comissão organizadora e nomeados
pelo Secretário Municipal de Recursos Humanos.
1.3.1 - Compete à Junta Apuradora:
a) receber as urnas da comissão organizadora e conferir sua integridade;
b) proceder à apuração conforme as normas deste edital;
c) expedir os boletins de apuração;
d) lavrar as atas necessárias para o bom registro do pleito;
e) resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração;
f) cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em instruções
g) encaminhar os resultados apurados à comissão organizadora visando a homologação dos mesmos.
1.3.2 - A Junta Apuradora decidirá sobre o efeito suspensivo ou não de eventuais recursos e tomará suas decisões
por maioria de votos de seus membros, devendo contar com um mínimo de 2/3 (dois terços) de presentes.
1.4 – Serão convidados a constituir a Comissão de Acompanhamento da votação e apuração da eleição de que
trata este edital as seguintes entidades que a seu critério deverão indicar, cada uma, um representante:
a) Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal;
b) Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal.
c) Associação dos Servidores Públicos Municipais Aposentados e Pensionistas de Campinas e Região - ASPCamp;
d) Associação dos Servidores Públicos Municipais de Campinas;
1.4.1 - A Comissão será instalada apenas se houver aceitação mínima de 2 (dois) convidados, representantes
dos referidos órgãos.
1.4.2 - Compete à Comissão zelar pelo fiel cumprimento das regras definidas na legislação pertinente e as
instruções disciplinadas neste edital, sem perturbação da realização da eleição, devendo submeter sempre à
apreciação da Comissão Organizadora, os problemas constatados.
2- DA COMPOSIÇÃO E PRÉ-REQUISITOS DOS CONSELHOS, DA DIRETORIA E DA JUNTA DE
RECURSOS.
Do Conselho Municipal de Previdência
2.1 - O Conselho Municipal de Previdência será composto por 12 (doze) membros titulares, sendo 7 (sete)
eleitos pelos servidores segurados do CAMPREV e cinco indicados, na forma da lei.
2.1.1 – Dentre as vagas a serem preenchidas por eleição, observar-se-á o seguinte:
a) 3 (três) representantes dos servidores ativos, com comprovada experiência técnica ou formação universitária,
nas áreas de seguridade, administração, economia, finanças, contabilidade ou direito;
b) 2 (duas) representantes dos servidores ativos, independente de qualificação;
c) 1 (uma) para representante dos servidores inativos, com comprovada experiência técnica ou formação
universitária, nas áreas de seguridade, administração, economia, finanças, contabilidade ou direito;
d) 1 (uma) para representante dos servidores inativos, independente de qualificação.
2.1.2 – A comprovação a que se refere às alíneas “a” e “c” do item anterior, far-se-á mediante o que estabelecem
os itens 7.1 e 7.2 deste Edital.
2.1.3 – Poderão se candidatar os servidores ativos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, da Câmara
Municipal e os servidores aposentados, todos segurados do Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas – CAMPREV, exceto os que estejam atingidos pelas vedações previstas no Decreto 14.849 de 6 de
agosto de 2004, a saber:
a) Não poderão ser eleitos servidores que estejam suspensos, ou em estágio probatório, afastamento preventivo,
licença sem vencimentos, comissionado com ou sem vencimentos e licença para concorrer ou exercer mandato
eletivo;
b) Não poderão concorrer aos cargos do Conselho Municipal de Previdência as pessoas que possuam antecedentes
criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e contra a administração pública, enquanto perdurar o
cumprimento da pena.
2.1.4 - Dentre os candidatos serão considerados eleitos como titulares, os que obtiverem o maior número dos
votos válidos dentre seus pares, na respectiva vaga, através de voto secreto e uninominal.
2.1.5 Os suplentes serão os imediatamente mais votados no processo eleitoral que elegeu os membros titulares
da respectiva vaga.
Da Diretoria Executiva
2.2 - A Diretoria Executiva será composta por 4 (quatro) membros titulares, desde que tenham, no mínimo, 10
(dez) anos de contribuição ao regime próprio de previdência social do Município de Campinas ou à Caixa de
Previdência da Câmara Municipal, sendo o Diretor Presidente de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito
Municipal e os demais por eleição direta, a saber:
a) 1 (um) Diretor Financeiro, escolhido dentre os servidores ativos da administração direta, autárquica, fundacional
ou da Câmara Municipal, ou dentre os aposentados, todos segurados do CAMPREV;
b) 1 (um) Diretor Administrativo, escolhido dentre os servidores ativos da administração direta, autárquica,
fundacional ou da Câmara Municipal, ou dentre os aposentados, todos segurados do CAMPREV;
c) 1 (um) Diretor Previdenciário, escolhido dentre os servidores ativos da administração direta, autárquica,
fundacional ou da Câmara Municipal, ou dentre os aposentados, todos segurados do CAMPREV.
2.2.1 - O Diretor Financeiro deverá obrigatoriamente ter experiência comprovada na área e formação superior,
preferencialmente em Administração, Finanças, Economia, Contabilidade, Ciências Atuariais ou Seguridade.
2.2.2 - A comprovação a que se refere o item anterior far-se-á mediante o que estabelece os itens 7.1 e 7.2 deste
Edital.
2.2.3 – Os Diretores Administrativo e Previdenciário, uma vez eleitos, se não tiverem experiência comprovada
nas áreas específicas, na forma da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004, ficarão obrigados a se
submeter a curso de capacitação indicado pelo CAMPREV.
2.2.4 - Poderão se candidatar os servidores ativos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, da Câmara
Municipal e os servidores aposentados, todos segurados do Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas – CAMPREV, exceto os que estejam atingidos pelas vedações previstas no Decreto 14.849 de 6 de
agosto de 2004, a saber:
a) Não poderão ser eleitos servidores que estejam suspensos, ou em estágio probatório, afastamento preventivo,
licença sem vencimentos, comissionado com ou sem vencimentos e licença para concorrer ou exercer mandato
eletivo;
b) Não poderão concorrer aos cargos do Conselho Municipal de Previdência as pessoas que possuam antecedentes
criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e contra a administração pública, enquanto perdurar o
cumprimento da pena.
2.2.5 - Para a Diretoria Financeira, Administrativa e Previdenciária serão considerados eleitos, como titulares,
os que obtiverem maior número dos votos válidos, na respectiva vaga, através de voto secreto e uninominal.
2.2.6 - Os suplentes serão os imediatamente mais votados no processo eleitoral que elegeu os membros titulares,
da respectiva vaga.
Do Conselho Fiscal
2.3 - O Conselho Fiscal será composto por 5 (cinco) membros titulares, sendo 01 indicado e os demais por
eleição direta, a saber:
a) 02 (dois) membros eleitos pelos servidores ativos, segurados do CAMPREV, escolhidos entre seus pares;
b) 02 (dois) membros eleitos pelos servidores inativos, segurados do CAMPREV, escolhidos entre seus pares.
2.3.1 – Poderão se candidatar os servidores ativos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Câmara
Municipal e os servidores aposentados, todos segurados do Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas – CAMPREV, exceto os que estejam atingidos pelas vedações previstas no Decreto 14.849 de 6 de
agosto de 2004, a saber:
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a) Não poderão ser eleitos servidores que estejam suspensos, ou em estágio probatório, afastamento preventivo,
licença sem vencimentos, comissionado com ou sem vencimentos e licença para concorrer ou exercer mandato
eletivo;
b) Não poderão concorrer aos cargos do Conselho Municipal de Previdência as pessoas que possuam antecedentes
criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e contra a administração pública, enquanto perdurar o
cumprimento da pena.
2.3.2 - Os candidatos eleitos para o Conselho Fiscal deverão, para a posse no cargo, comprovar formação
técnica ou universitária e experiência em uma das seguintes áreas: seguridade, administração, economia, finanças
ou contabilidade.
2.3.3 - A comprovação a que se refere o item anterior, far-se-á mediante o que estabelece os itens 7.1 e 7.2 deste
Edital.
2.3.4 - Dentre os candidatos serão considerados eleitos como titulares os que obtiverem o maior número dos
votos válidos dentre seus pares, na respectiva vaga, através de voto secreto e uninominal.
2.3.5 - Os suplentes serão os imediatamente mais votados no processo eleitoral que elegeu os membros titulares,
da respectiva vaga.
Da Junta de Recursos
2.4 - A Junta de Recursos será composta por 4 (quatro) membros titulares, sendo 02 indicados na forma da lei e
02 por eleição direta pelos servidores.
2.4.1 – Poderão se candidatar os servidores ativos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Câmara
Municipal e os servidores aposentados, todos segurados do Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas – CAMPREV, exceto os que estejam atingidos pelas vedações previstas no Decreto 14.849 de 6 de
agosto de 2004, a saber:
a) Não poderão ser eleitos servidores que estejam suspensos, ou em estágio probatório, afastamento preventivo,
licença sem vencimentos, comissionado com ou sem vencimentos e licença para concorrer ou exercer mandato
eletivo;
b) Não poderão concorrer aos cargos do Conselho Municipal de Previdência as pessoas que possuam antecedentes
criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e contra a administração pública, enquanto perdurar o
cumprimento da pena.
2.4.2 - Os candidatos eleitos para a Junta de Recursos deverão para a posse no cargo comprovar formação
superior em Direito.
2.4.3 - A comprovação a que se refere o item anterior far-se-á mediante o que estabelece os itens 7.1 e 7.2 deste
Edital.
2.4.4 - Dentre os candidatos serão considerados eleitos como titulares os que obtiverem o maior número dos
votos válidos, na respectiva vaga, através de voto secreto e uninominal.
2.4.4 - Os suplentes serão os imediatamente mais votados no processo eleitoral que elegeu os membros titulares.
3- DO REGISTRO DA CANDIDATURA E DAS HOMOLOGAÇÕES
3.1- Os candidatos interessados deverão providenciar o registro da sua candidatura, comparecendo ao 5° andar
- sala 09 – Paço Municipal, em qualquer dos 5 (cinco) dias úteis, compreendidos entre os dias 11 a 17 de agosto
de 2004, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, terminando o prazo impreterivelmente, às 17 horas do dia 17 de
agosto de 2004.
3.1.1 - O registro da candidatura far-se-á mediante a apresentação de documento de identidade e holerite, e
preenchimento de formulário próprio contendo, dentre outras informações, o nome completo do candidato,
devidamente comprovado por documento de identidade, matrícula, centro de custo, regime de trabalho,
informações para contato (fone, local de trabalho, horário de trabalho) e vaga para a qual concorre, podendo ser
acrescido inclusive do nome pelo qual deseja ser identificado na cédula.
3.1.2 – Cada candidato poderá se inscrever apenas para uma vaga, sendo consideradas nulas todas as inscrições
de um mesmo candidato para mais de uma vaga.
3.1.3 - O número de inscrição do candidato será o número de sua identificação na eleição.
3.2 - A inscrição do candidato será preliminarmente aprovada pela Comissão Organizadora, que fará publicar,
no dia 20 de agosto de 2004, no Diário Oficial do Município, a relação dos candidatos homologados ou rejeitados
em ordem alfabética.
3.2.1 - Será rejeitada a inscrição do candidato que não atender às condições estabelecidas na Legislação pertinente
e neste Edital.
3.3 - Ficam estabelecidos os dias 23 e 24 de agosto de 2004, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, para
apresentação de eventuais impugnações às candidaturas, devendo o respectivo pedido ser endereçado à Comissão
Organizadora e entregue no 5° andar – sala 09 – Paço Municipal.
3.4 – Após a decisão final da Comissão Organizadora, nos dias 28 e 31 de agosto de 2004, será publicada no
Diário Oficial do Município, em ordem alfabética, a relação definitiva dos candidatos, após julgamento de
eventuais pedidos de impugnação e homologação das candidaturas.
4- DAS ELEIÇÕES E DOS ELEITORES
4.1 - São eleitores os servidores e servidoras em atividade, os aposentados e as aposentadas e os pensionistas e
as pensionistas, segurados do CAMPREV.
4.2 – Nos dias destinados à realização da eleição, o eleitor ou a eleitora deverá comparecer ao local de votação
previamente determinado, munido de holerite, da cédula de identidade (RG) ou outro documento de identificação
equivalente com foto.
4.2.1 – Os servidores ativos deverão votar para o Conselho Municipal de Previdência, em 02  (dois) candidatos,
representante dos ativos, sendo:
a) 01 (um) candidato à vaga sem exigência de qualificação
b) 01 (um) candidato à vaga que exige comprovada experiência técnica ou formação universitária nas áreas de
seguridade, administração, economia, finanças, contabilidade ou direito.
4.2.2 Os servidores inativos e pensionistas deverão votar para o Conselho Municipal de Previdência, em 02
(dois) candidatos, representante dos inativos, sendo:
a) 01 (um) candidato à vaga sem exigência de qualificação;
b) 01 (um) candidato à vaga que exige comprovada experiência técnica ou formação universitária nas áreas de
seguridade, administração, economia, finanças, contabilidade ou direito.
4.2.3- Os servidores, ativos, inativos e pensionistas deverão votar, para a Diretoria Executiva, em 03 (três)
candidatos, sendo:
a) 01 (um) candidato à vaga de Diretor Previdenciário;
b) 01 (um) candidato à vaga de Diretor Administrativo;
c) 01 (um) candidato à vaga de Diretor Financeiro.
4.2.4- Os servidores ativos deverão votar, para o Conselho Fiscal, em 01 (um) candidato representante dos
ativos.
4.2.5 - Os servidores inativos e pensionistas deverão votar, para o Conselho Fiscal, em 01 (um) candidato
representante dos inativos.
4.2.6- Os servidores, ativos, inativos e pensionistas deverão votar, para a Junta de Recursos, em 01 (um) candidato.
5- DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO
5.1 - A votação ocorrerá de 13 a 17 de setembro de 2004, cabendo à Comissão Organizadora divulgar, no prazo
máximo de 10 (dez) dias contados da publicados da publicação deste edital, os locais e horários de votação.
5.2 - Os membros da Comissão Organizadora deverão estar presentes no ato de abertura e de encerramento da
eleição e da apuração.
5.3 - Os membros da Junta Apuradora deverão estar presentes no ato de abertura e de encerramento da apuração.
5.4 - É licito aos candidatos acompanhar os processos de inscrição, de votação e apuração, respeitadas as
demais regras do pleito e as determinações da Comissão Organizadora.
5.5 - Toda propaganda será às expensas e de responsabilidade do candidato.
5.5.1- Não será admitida propaganda:
a) por processos violentos ou preconceituosos;
b) de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;
c) que implique em oferecimento, promessa ou oferta de vantagem de qualquer natureza;
d) que cause danos ao patrimônio público;
e) que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade
pública.
5.6 - As cédulas de votação serão confeccionadas de acordo com o modelo aprovado pela Comissão Organizadora.
5.7 - O sigilo do voto deverá ser assegurado mediante as seguintes providências:
a) uso de cédulas oficiais entregue pelo próprio mesário;
b) isolamento do eleitor na medida do possível;
c) verificação da autenticidade da(s) cédula(s) oficial(s) à vista de rubricas dos mesários;
d) emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio.
5.8 - Os membros das mesas receptoras serão escolhidos pela Comissão Organizadora, dentre os servidores
livres dos impedimentos estabelecidos no item 9.2 deste Edital.
5.8.1- Dentre os convocados, poderá ser designado pela Comissão Organizadora um secretário para:
a) encaminhar à Comissão Organizadora as ocorrências não resolvidas;
b) auxiliar na coordenação dos trabalhos;
c) atender outras solicitações da Comissão Organizadora.
5.8.2 - Aos funcionários escolhidos pela Comissão Organizadora para prestar serviços durante a eleição e apuração
será concedida 01 (uma) falta abonada a ser usufruída em data posteriormente acordada com a chefia.
5.8.3 - A Comissão Organizadora deverá instruir os mesários sobre o processo da eleição, em reuniões para esse
fim, convocados com a necessária antecedência.
5.8.4 - Compete ao mesário:
a) receber e orientar o eleitor sobre os procedimentos de votação;
b) autenticar, com a sua rubrica, as cédulas oficiais;
c) dirimir as dificuldades ou dúvidas que possam ocorrer;
d) comunicar à Comissão Organizadora as irregularidades que não for possível solucionar de imediato e acatar
as decisões emitidas;
e) manter a ordem e zelar pelo decoro e cumprimento da legislação pertinente;
f) encerrar a votação conforme instruções da Comissão Organizadora.
5.8.5 - A Comissão Organizadora entregará a cada Mesário o seguinte material:

a) relação dos candidatos registrados a ser afixada em lugar visível perto das urnas;
b) as urnas devidamente verificadas e em condições de uso;
c) as cédulas a serem utilizadas na votação;
d) folhas para eventuais termos de ocorrências;
e) material necessário para vedar, após a votação, a fenda da urna;
f) um exemplar do presente Edital;
g) outros materiais que a Comissão Organizadora julgue necessários.
5.9 - Nos dias da realização da eleição, antes da instalação das mesas receptoras de voto, a Comissão Organizadora
e os mesários verificarão a exatidão do material e a urna destinada para a realização da votação.
5.9.1 – Nos horários definidos e divulgados na forma deste edital, supridas as deficiências se existirem, a
Comissão Organizadora declarará o início dos trabalhos.
5.10 - Somente poderão permanecer, em torno da mesa receptora, os mesários, o eleitor e os fiscais credenciados
pelos candidatos junto à comissão organizadora.
5.10.1 - Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo
membro da Comissão Organizadora.
5.10.2 - Os demais interessados deverão ficar à distância mínima de 20 metros da mesa.
5.11 - Observar-se-á no ato da votação o seguinte:
a) o eleitor se apresentará à mesa, identificando-se através de documento de identidade e holerite, que o mesário
conferirá;
b) admitido o eleitor, o mesário deverá colher sua assinatura na lista de presença e entregar as cédulas rubricadas
no ato, conduzindo-o à cabine de votação;
c) ao votar, o eleitor indicará os candidatos de sua preferência, independente de chapa ou coligação previamente
formada, escrevendo o número ou nome dos escolhidos, dobrará as cédulas de maneira que a parte rubricada
fique à mostra e em seguida depositará na urna.
5.12 - Às 17 horas, declarar-se-á encerrado o horário de votação e, se ainda houver eleitores por votar, os
mesários lhes entregarão senhas.
5.13 - Terminada a votação os mesários tomarão as seguintes providências:
a) vedar a fenda de introdução das cédulas na urna, de modo a cobri-la inteiramente, rubricando-as;
b) separar e assinar as folhas de votação;
c) lavrar a ata da votação em modelo fornecido pela Comissão Organizadora;
d) entregar a urna em local e à pessoa previamente designados pela Comissão Organizadora.
5.14 - Poderá ser admitido o voto em separado, a critério da Comissão Organizadora, devendo o mesmo ser
justificado e devidamente registrado em ata, para posterior julgamento e seu eventual computo pela Junta
Apuradora competente.
6 - DA APURAÇÃO
6.1 – A Junta Apuradora deverá escolher antes da apuração, dentre os servidores, escrutinadores livres dos
impedimentos estabelecidos no item 9.2 deste edital, para auxiliar na contagem dos votos.
6.2 – A apuração dos votos dar-se-á pela Junta Apuradora, no dia 18 de setembro de 2.004, a partir das 8 horas,
em local a ser definido pela Comissão Organizadora.
6.2.1 - Os trabalhos não serão interrompidos.
6.3 - Havendo necessidade em razão do número de urnas a apurar, a Junta poderá subdividir-se em turmas.
6.4 - Antes de abrir cada urna para a apuração, a Junta verificará:
a) se há indício de violação da urna;
b) se a mesa receptora se constituiu e se encerrou legalmente;
c) a autenticidade da Ata de votação;
d) se foram cumpridas as condições deste Edital e da legislação pertinente.
6.5 - Aberta a urna, um dos membros da Junta verificará se o número de cédulas oficiais corresponde ao de
votantes registrados na lista de presença da votação, para, em seguida autorizar o início da contagem dos votos.
6.6 - Serão considerados válidos os votos que demonstrarem, como inequívoca, a manifestação de vontade do
eleitor.
6.7- Os votos serão computados individualmente, por candidato, desde que devidamente assinalados nos campos
próprios, na forma do disposto neste Edital.
6.7.1 - O voto em branco receberá um carimbo com a expressão “em branco”, além da rubrica do apurador, no
lugar correspondente à indicação do voto.
6.7.2 - O voto nulo receberá um carimbo com a expressão “nulo”, além da rubrica do apurador, no lugar
correspondente à indicação do voto.
6.8 - As questões relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade.
6.9 - Em caso de constatação de irregularidades, o Presidente da Junta Apuradora comunicará à Comissão
Organizadora, para juntos decidirem as providências a serem tomadas.
6.10 - As impugnações fundadas em violação da urna somente poderão ser apresentadas até a abertura desta,
sob pena de preclusão.
6.11 - Concluída a apuração e decididas as eventuais questões levantadas, com impugnação ou não, será lavrada
Ata pelo primeiro Secretário, em livro próprio, aberto e rubricado pelo Presidente da Junta Apuradora, contendo
o resultado do Pleito que, em seguida, fará a entrega dos documentos e materiais usados ao Presidente da
Comissão Organizadora, em envelopes apropriados.
6.11.1- Em caso de empate, exceto para o cargo de Diretor Financeiro, terá preferência o candidato que apresentar
maior tempo de contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas ou a Caixa
de Previdência da Câmara Municipal.
6.11.2 - Em caso de empate para o cargo de Diretor Financeiro, o desempate se dará da seguinte forma:
a) será considerado eleito quem tiver formação superior nas áreas estabelecidas no item 2.2.1 deste Edital, na
seguinte ordem de preferência: economia, ciências atuariais, contabilidade, administração, financeira e seguridade;
b) persistindo o empate, será considerado eleito quem tiver formação cumulativa nas respectivas áreas;
c) persistindo ainda o empate, recorrer-se-á ao critério de maior tempo de contribuição ao Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Campinas ou a Caixa de Previdência da Câmara Municipal.
6.12 - A divulgação dos resultados se dará em, no máximo, 2 (dois) dias úteis, após a conclusão da apuração.
6.13 - Eventual pedido de recontagem deverá ser interposto à Junta de Apuração até às 17 horas do primeiro dia
útil, após a divulgação, devidamente fundamentado.
6.14 – Eventual pedido de anulação da eleição, somente poderá ser feito à Comissão Organizadora, por escrito,
fundamentado, até às 17 horas do primeiro dia útil após a divulgação dos resultados, devendo ser decidido em
3 dias úteis após a divulgação.
6.15 – O resultado final da eleição será publicado pela Comissão Organizadora, em ordem de classificação.
7 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
7.1 – A comprovação de formação técnica ou universitária em área específica, nos casos em que tal condição for
exigida, deverá ocorrer mediante a apresentação do original ou cópia autenticada de diploma registrado pelo
órgão competente do Ministério da Educação ou mediante comprovante de registro em órgão de classe.
7.2 - A experiência profissional em área específica, nos casos em que tal condição for exigida, deverá ser de no
mínimo 2(dois) anos, e sua comprovação deverá ocorrer mediante a apresentação de:
a) registro em carteira de trabalho;
b) contrato social registrado em órgão competente;
c) registro de cadastro de autônomos ou
d) certidão emitida por setor de pessoal de órgão público.
7.3 – Os requisitos a que se referem os itens 7.1 e 7.2 deverão ser comprovados pelos candidatos classificados
na forma do item 6.15, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a publicação do resultado final da eleição,
impreterivelmente.
8- DA PROCLAMAÇÃO E POSSE
8.1 - Os servidores eleitos na forma deste edital, após homologação do pleito pela Prefeita e comprovação dos
requisitos estabelecidos neste Edital, serão proclamados membros titulares do Conselho Municipal de Previdência,
da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Junta de Recursos do CAMPREV.
8.2 - Os servidores eleitos receberão diploma assinado pelos Presidentes da Comissão Organizadora e da Junta
Apuradora, devendo constar, no mínimo, o nome do candidato e o cargo para o qual foi eleito.
8.3 - Compete ao Presidente do CAMPREV promover a posse dos eleitos, no prazo máximo de 30 dias a contar
da data da proclamação.
9- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Fica vedada a entrada de pessoas não autorizadas nos locais de votação e apuração, bem como qualquer
tipo de propaganda, num raio de 20 metros do local de votação.
9.2 - Nenhum candidato ou servidor, com interesse pessoal no resultado do pleito, poderá participar de qualquer
fase do processo da eleição, quer como mesário, auxiliar, escrutinador ou como membro de Junta Apuradora ou
Comissão Organizadora, bem como seus parentes, ainda que por afinidade, até primeiro grau, inclusive o cônjuge.

Campinas, 09 de agosto de 2004.
CARLOS FERNANDO BULHÕES MALDONADO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Recursos Humanos

JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, vem justificar o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse
público, dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de agosto de 2.004.
RAZÃO SOCIAL VENCIMENTO VALOR
AÇÃO ARTÍSTICA DESENV. COMUNITÁRIO 06/08/04 10.620,00

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde



Campinas, terça-feira, 10 de agosto de 2004 13Diário Oficial

Publicado novamente por conter incorreções
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

SAÚDE
Em 06de Agosto de 2004

Protocolado: 04/10/31.622
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Objeto: Contratação em caráter de emergência da empresa J. Preparos Alimentícios Ltda, para
fornecimento parcelado de refeições completas (almoço e jantar), aos funcionários e pacientes.
Diante dos elementos que instruem o presente protocolado e, com competência estabelecida pelo artigo 8º, §
único do Decreto Municipal 14.217/03, AUTORIZO, com supedâneo no artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93
a contratação em caráter de emergência da empresa J PREPAROS ALIMENTÍCIOS LTDA, para fornecimento
parcelado de refeições completas (almoço e jantar), aos funcionários e pacientes das seguintes unidades: Centros
de Atenção Psico Social-CAPS; Centro de Vivência Infantil-Unidade especializada em saúde  Mental – CEVI;
Centro de Referência e Atenção Integral à Saúde do Adolescente – CRAISA e Centro de Referência em Alcoolismo
e Drogadição – CRIAD, no valor total de R$ 84.560,00 (Oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais),
condicionada à existência de saldo financeiro projetado pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos do
Decreto Municipal n. 14.629/2004, condição sine qua non para emissão da nota de empenho. PUBLIQUE-SE.
Ao DPCC para as devidas tramitações no Sistema de Informações Municipais – SIM. À  seguir, encaminhem-
se os autos à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para a lavratura do termo de contrato.
E após, retornem os autos à Secretaria Municipal de Saúde para emissão da nota de empenho e demais
providências.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CONVÊNIO INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Protocolado nº: 04/10/17917
Convenentes: Celebram entre si, o Município de Campinas, através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ
nº: 51.885.242/0001-40 e da Autarquia Municipal Hospital Dr. Mário Gatti com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC, CNPJ nº: 03.709.814/0057-42.
Objeto: tem por objeto o estabelecimento de condições básicas de cooperação entre os convenentes, visando
especialmente possibilitar o desenvolvimento da parte prática, técnica e educativa das atribuições inerentes ao
exercício e formação profissional na área de ensino médio - cursos técnicos em radiologia.
Vigência: 04 de agosto de 2009
Data de assinatura:  05 de agosto de 2004
Signatários: Maria do Carmo Cabral Carpintéro, CPF nº:024.360.628-11; Adail de Almeida Rollo, CPF nº:
932.520.808-34, Silvana Aparecida de Lazari Rosa, CPF nº: 088.238.068-01.

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE SUL – VISA SUL
PROTOCOLO: 04/70/04156 PS
INTERESSADO: AUDIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/ 2004
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/70/0615 PS
INTERESSADO: CRISTIANE BARBAN NENOV BAGAROLLI
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL/ 2004
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/70/013245 PS
INTERESSADO: VANESSA CASELATO OLIVEIRA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/ 2004
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/70/02322 PS
INTERESSADO: JOLLY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ASSUNTO: CADASTRO/ LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL/ 2004
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/70/03444 PS
INTERESSADO: CLÍNICA GINECOLÓGICA OBSTÉTRICA DR PIASON S/C LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/70/04385 PS
INTERESSADO: RODRIGO DANIEL LEITE PENTEADO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/ 2004
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/70/03516 PS
INTERESSADO: ANDORINHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/ 2004
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/40/03215 PL
INTERESSADO: ISAMU ITO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/ 2004
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/70/02070 PS
INTERESSADO: SILVESTRE SILVA & SILVA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/ 2004
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/70/04421 PS
INTERESSADO: NOVA NATUREZA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA ME
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 2004
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/70/03919 PS
INTERESSADO: INSTITUTO DE OLHOS CAMARGO E SANTOS LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL/ 2004
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 04/70/04223 PS
INTERESSADO: CASA DE REPOUSO NOSSA CASA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ 2004
DEFERIDO.

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, tendo constatado que as pessoas abaixo relacionados, proprietários
de terrenos localizados neste Município, não atenderam as notificações para execução de limpeza de terrenos
e/ou muros ou cercá-los com telas de arame e/ou a pavimentação do passeio fronteiriço, nos respectivos
prazos legais, no uso de suas atribuições da ciência dos Autos de Infração e Multas lavrados, abaixo relacionados.
É facultado aos proprietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 dias, a contar da
presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Divida Ativa e posterior cobrança Judicial.
COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB. AIMS PROTOCOLO
ANA LUCIA SANTOS 041.151.900/03 40739 04/70/2681
ANGELINA PASSAGNO 001.565.000/03 40549 04/70/1488
ANGELINA PASSAGNO 001.566.000/03 40547 04/70/1470
ANGELINA PASSAGNO 008.126.000/03 40548 04/70/1487
ANGELINO ROSSI 001.575.000/03 45149 04/70/2144
ANIBAL FERREIRA 055.040.500/03 60005 04/70/2925
ANIVANDO MANOEL FILHO 055.043.358/03 145041 04/70/3344
ANNA V OLIVEIRA MARTINS 041.152.000/03 40734 04/70/2680
ANTONIO C VERONEZZI 003.642.050/03 40728 04/70/2669
ANTONIO P TREVESANUTTO 055.081.994/03 40727 04/70/1486
ANTONIO SERAFIM 019.249.000/03 45137 04/70/3062
ANTONIO SERAFIM 019.262.000/03 45136 04/70/3074
ANTONIO SERAFIM 019.263.000/03 45141 04/70/3064
APARECIDO M F DE SOUZA 041.623.800/03 145036 04/70/2866
BENEDITO J SILVA BAENA 004.990.000/03 45144 04/70/3055
BRUNO DE LUCA GRAZIOSI 055.024.337/03 39272,73,74 04/70/1973
CARLOS A MARCHI QUEIROS 011.986.000/03 54142 04/70/2305
CECY SOUTO FRANCA 027.171.000/03 45143 04/70/3056
CHAN SZE SUM 015.877.520/03 45132 04/70/3276
CIA MARAJO COM ADMINIST 010.925.000/03 60006 04/70/2921
EGLE JORGE LAPREZA 008.940.000/03 45146 04/70/3067
GERMANO RODRIGUES JUNIOR 038.835.000/03 60003 04/70/2576
GILSON MARINO A PAES 045.774.000/03 145138 04/70/2698
HUGO GALLO 013.630.000/03 40740 04/70/3311
IMOB AEROP CAMPINAS 044.334.100/03 145035 04/70/2864
IMOB JARD S PEDRO 044.959.600/03 145043 04/70/3291
JORGE ABDEL MASSIH 019.264.000/03 45138 04/70/3073
JOSE CARUSO 090.296.000/03 36143 04/70/2657

JOSE DOMINGOS B CAMARGO 055.025.896/03 36225 04/70/2748
JOSE G MARTINS 044.435.900/03 145046 04/70/3287
JOSE GABRIEL MARTINS 044.435.900/03 145034 04/70/2873
JOSE SANDRO GURIAN 009.353.000/03 60001 04/70/2662
LEONEL DA SILVA 043.847.300/03 145139 04/70/2673
LUIS A BUENO MIRANDA 023.962.000/03 45134,35 04/70/2177
LUIS A BUENO MIRANDA 023.961.000/03 45219,103 04/70/2178
LUIS A BUENO MIRANDA 023.965.000/03 45104 04/70/2179
MARGARIDA P GENOVOIS 055.083.864/03 39271 04/70/2550
MARGARIDA P GENOVOIS 055.083.865/03 39270 04/70/2551
MARGARIDA P GENOVOIS 055.083.866/03 39269 04/70/2553
NELSON SANDRONI 094.000.229/02 40736 04/70/2011
OLGA ASSIS AGUIAR 072.252.000/03 39267 04/70/2731
ONEVAIR FERRARI 044.421.700/03 145032 04/70/2863
PEDRO LUIS DONZELI 001.591.000/03 45130 04/70/3065
RAIMUNDO S SANTOS 055.006.845/03 145045 04/70/3288
SAID ELIAS JORGE 055.036.668/03 145037 04/70/2875
SOUZA ARR CONST INC LTDA 055.073.173/03 145046 04/70/3287
V S EMPREE SOCIAIS LT 091.646.000/03 145208 04/70/2616
VALDOMIRO M ALMEIDA 041.622.300/03 145039 04/70/3279
WALTER BUZIOLI MAGALHAES 009.461.000/03 60002 04/70/2927
WILSON ALEX B SILVA 046.507.600/03 145040 04/70/3130
JORGE ABDEL MASSIH 019.260.000/03 45139 04/70/3071
JORGE ABDEL MASSIH 019.261.000/03 45140 04/70/3070
ZILDA A DAEIR 090.674.000/03 39946 04/70/3314

RONALDO HIPÓLITO SOARES
Secretario Municipal de Servicos Públicos

(06,07 E 10/08)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA/MURO E PASSEIO
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, torna público a emissão de notificação referente ao terreno localizado
neste Município, e abaixo identificado, para cientificá-los, na forma da lei, da obrigação constituída nas Lei nº.
11.455 de 30/12/2002 , estabelecendo que deverá executar a limpeza dos terrenos no prazo de 10 dias, murá-
los ou cercá-lo com tela de arame galvanizado, com no mínimo de 1,50 m(hum metro e cinquenta centímetros
) de altura, inexistindo construção, a testada do lote deverá conter 0,40 cm (quarenta centímetros) de
muro e 1,00 m (hum metro e dez centímetros) de altura a completar com tela de arame galvanizado, no prazo
de 60 dias e executar a pavimentação do passeio fronteiro no prazo de 90 dias. Os prazos são a contar da
data desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e a adoção
das medidas previstas nos citados diplomas legais.
NOME COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB. BAIRRO NOTIF./PROT.
ALEXANDRE SILVA 055.058.867/03 JD TAMOIO 04/70/4493
BEC BIOLCHINI ENG CONS 055.053.323/03 PALHEIROS 04/70/4259
BISCOPO DISTR LOC REPRES 000.210.000/03 JD PROENCA 04/70/4498
CHISTOVAM M.A.M IVANKO 027.441.000/03 JD GUARANI 04/70/4413
CONDOMINIO F B VISTA 055.034.738/03 PRQ V NORTE 04/70/4542
DRAGISA VUKOMANOVIC 036.857.000/03 VL NOVA 04/70/3103
EDUCANDARIO S PAULO LTDA 016.550.000/03 JD S PEDRO 04/70/4488
ERLEI SASSI 045.385.910/03 JD S JOSE 04/70/4544
ESPOLIOM LURDES 055.041.469/03 PRQ JAMBEIRO 04/70/4492
FATIMA AP POSSARI 055.040.804/03 PR JAMBEIRO 04/70/4494
FERNANDO B AGUIAR 055.053.922/03 JD MIRIAN M COSTA 04/70/4495
ILKA ANTUNES ALMEIDA 008.165.000/03 JD PROENCA 04/70/4497
INALDA IDALINA CONCEICAO 039.186.000/03 JD NOVA EUROPA 04/70/5401
JOAO AMOS CULLEN NETTO 028.154.200/03 JD GUARANI 04/70/4411
JOAO PELOSI 042.033.324/02 JD C ELISEOS 04/70/4486
JOSE BORGES MORAES 044.957.600/03 JD S PEDRO 04/70/4491
JOSE CARLOS AMNCIO 055.025.173/03 JD VON ZUBEN 04/70/4489
JOSE FERREIRA 017.295.100/03 JD GUARANI 04/70/4412
LUIS CARLOS RIBEIRO 055.074.854/03 PRQ DAS CARMELIAS 04/70/4499
MARCO A GIANFAGNA 032.248.000/03 CHAC VIEIRA 04/70/4487
MARCOS MIGONONEGRIPP 042.809.400/03 BAIRRO DAS PALMEIRAS 04/70/4601
MOG COML CONST LTDA 042.032.530/02 PRQ DA FIGUEIRA 04/70/4485
ORIOVALDO PINHEIRO 001.688.000/03 JD SANT ANA 04/70/4540
OTACILIA S MARQUES 035.968.000/03 JD GUARANI 04/70/4410
PARIDE ONER BONAZZI 025.594.000/03 JD GUARANI 04/70/4409
SILAS KRUM SANTOS 055.024.525/03 PRQ DAS UNIVERSIDADE 04/70/4500
WADY ABDALA GNATOS 035.983.000/03 JD GUARANI 04/70/4408
WILSON ALEX B SILVA 046.519.000/03 JD S CRISTOVAO 04/70/4490

RONALDO HIPOLITO SOARES
Secretário Municipal de Serviços Públicos

(06, 07 E 10/08)

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 016/2004, Protocolo nº C 004.07.2004 – Objeto: referente ao Registro de Preços para
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Flocos de milho açucarados, Cereal de milho com chocolate
em esfera, Biscoito salgado, Biscoito recheado sabores: doce de leite, chocolate, morango, limão, Biscoito tipo
maisena, e tipo sequilho) para o Programa de Alimentação Escolar. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente
da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da
homologação da decisão do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, no processo Licitatório retro referido, resolve
adjudicar as empresas: SÃO BRAZ COMÉRCIO LTDA., para os produtos: Flocos de milho pelo preço de R$
3,85 p/kg - Biscoito recheado doce morango pelo preço de R$ 3,42 p/kg – Biscoito recheado limão pelo preço
de R$ 3,53 p/kg – Biscoito tipo sequilho pelo preço de R$ 3,60 p/kg. - F.G.JUNIOR & CIA LTDA. para os
produtos: Cereal de milho chocolate em esferas pelo preço de R$ 4,06 p/kg – Biscoito tipo maisena pelo preço
de R$ 2,95 p/kg. - LUKARMONA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
LTDA. para o produto: Biscoito salgado pelo preço de R$ 3,04 p/kg. - B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES
LTDA. para os produtos: Biscoito recheado doce de leite pelo preço de R$ 3,45 p/kg – Biscoito recheado
chocolate pelo preço de R$ 3,43.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato nº 1911/04
Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada: Comércio de Materiais de Construção Alcântara Ltda
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção,

de acordo com as quantidades e especificações contidas no Edital.
Data da Assinatura: 03/08/04
Prazo: 04 meses
Valor Total: R$ 40.100,00
Protocolado: 3542/04
Licitação: Pregão n° 002/04

Contrato nº 1912/04
Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada: Tinta Elite Sumaré Ltda
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção,

de acordo com as quantidades e especificações contidas no Edital.
Data da Assinatura: 03/08/04
Prazo: 04 meses
Valor Total: R$ 9.700,00
Protocolado: 3542/04
Licitação: Pregão n° 002/04

Contrato nº 1913/04
Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada: Depósito de Materiais para Construção Estrela do Sul Ltda
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção,

de acordo com as quantidades e especificações contidas no Edital.
Data da Assinatura: 03/08/04
Prazo: 04 meses
Valor Total: R$ 24.800,00
Protocolado: 3542/04
Licitação: Pregão n° 002/04

Contrato nº 1914/04
Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
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Contratada: TRL Materiais para Construção Ltda
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção,

de acordo com as quantidades e especificações contidas no Edital.
Data da Assinatura: 05/08/04
Prazo: 04 meses
Valor Total: R$ 145.350,00
Protocolado: 3542/04
Licitação: Pregão n° 002/04

Contrato nº 1915/04
Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada: André Matieli Júnior EPP
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção,

de acordo com as quantidades e especificações contidas no Edital.
Data da Assinatura: 04/08/04
Prazo: 04 meses
Valor Total: R$ 115.530,00
Protocolado: 3542/04
Licitação: Pregão n° 002/04

Campinas, 05 de agosto de 2.004
NELSON NICOLAU SZWEC

Diretor Jurídico e Administrativo

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Protocolo n.º 927/2004
Concorrência n.º 11/2004 – Aquisição de Órteses e Próteses constantes na tabela SUS, mediante sistema de
Registro de Preços.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, HOMOLOGO a licitação epigrafada. ADJUDICO o seu
objeto na forma do julgamento da Comissão Permanente de Licitações, conforme abaixo indicado:
Impol Instrumental e Implantes Ltda., para o item 19 valor unit. R$621,00; para o item 20 valor unit.
R$256,50; para o item 21 valor unit. R$1.215,00; para o item 22 valor unit. R$108,00; para o item 23 valor unit.
R$256,50; para o item 24 valor unit. R$1431,90; para o item 25 valor unit. R$430,20; para o item 26 valor unit.
R$1.431,90; para o item 27 valor unit. R$1.431,90; para o item 28 valor unit. R$621,00; para o item 29 valor
unit. R$556,20; para o item 30 valor unit. R$155,70; para o item 31 valor unit. R$298,80; para o item 32 valor
unit. R$556,20; para o item 37 valor unit. R$634,40; para o item 38 valor unit. R$634,40; para o item 41 valor
unit. R$711,45; para o item 50 valor unit. R$450,00; para o item 51 valor unit. R$450,00;
J.R. Pengo Indústria e Comércio de Prod. Hosp. Ltda., para o item 48 valor unit. R$600,00; para o item 49
valor unit. R$850,00;
Neo Médica Hospitalar Ltda. para o item 01 valor unit. R$1.609,30; para o item 02 valor unit. R$877,80; para
o item 03 valor unit. R$957,00; para o item 04 valor unit. R$112,90; para o item 44 valor unit. R$91,20;
Ortopedia Fubelle Ltda., para o item 07 valor unit. R$2.700,00;
Óssea Technology Ind. e Com. Ltda., para o item 34 valor unit. R$550,00; para o item 39 valor unit. R$1.100,00;
para o item 45 valor unit. R$500,00;

Campinas, 26 de julho de 2004
ADAIL DE ALMEIDA ROLLO

Presidente

HOMOLOGAÇÃO
Pregão n. 39/2004 – Presencial. Objeto: Aquisição de polímero catiônico em pó para desidratação de lodo de
esgoto sanitário. Comunicamos a homologação à empresa SNF do Brasil Ltda. pelo período de 12 (doze) meses,
pelo preço total de R$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais).

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI
Presidente da Comissão de Julgamento.

REVOGAÇÃO
Pregão n. 47/2004 - Presencial. Objeto: Contratação de serviços de seguro com cobertura compreensiva
(incêndio, colisão e roubo) e riscos diversos, com franquia obrigatória, para veículos da frota da SANASA.
Comunicamos aos interessados a revogação do presente processo licitatório, de acordo com o artigo 49, “caput”,
da Lei n. 8.666/93, em virtude de uma das empresas ter apresentado proposta em desacordo com o edital e ter
participado, mesmo assim, da etapa de lances.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

COMUNICADO
A Presidência da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no § 3º do Artigo 31 da
Constituição Federal e no § 3º do Artigo 60 da Lei Orgânica do Município, comunica aos
munícipes que as contas do Município relativas ao exercício de 2000 foram encaminhadas a
esta Casa pelo Tribunal de Contas do Estado, cujo parecer foi desfavorável à aprovação das
Contas da Prefeitura Municipal de Campinas.

Campinas, 03 de agosto de 2004.

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
DA REGIÃO SUDOESTE DE CAMPINAS - “VITÓRIA” - CNPJ 04.790.850/

0001-91
Ficam CONVOCADOS os Cooperados e demais interessados para Assembléia a ser realizada aos 21 (vinte e
um) dias do mês de agosto de 2004, às13h00, 14h00 ou 14h30, em terceira e última convocação, para a
Assembléia geral Extraordinária de RATIFICAÇÃO de Assembléia anterior, sendo ORDEM DO DIA: 1-
Admissão de novos cooperados, 2- eleição de nova diretoria Executiva, pelo período de 2 (dois) anos; 3-
Integralização de Quotas.

Campinas, 03 de agosto de 2004
SUELI APARECIDA VINHAS DA SILVA

Suely Aparecida Vinha da Silva



Ocupação Sexo Idade Escolaridade Experiência/meses

Torneiro mecânico ferramenteiro M 20 a 50 ensino médio 24
(possuir curso) completo
Caldeireiro M 18 a 50 ensino médio 36
(trabalhar em Valinhos, conhecimento em solda elétrica, estruturas metálicas, completo
montagem de suporte  e  tubulações de aço carbono)
Soldador de tubulação M 23 a 50 ensino médio 36
(trabalhar em lugares altos com maçarico e lixadeira e ser morador de Campinas) completo
Operador de retro-escavadeira M 30 a 45 ens. fundamental 24
(habilitação “C”, “D” ou “E”) completo
Operador de motoniveladora M 35 a 48 ens. fundamental 24
(habilitação “C”, “D” ou “E”) completo
Empregada doméstica F 27 a 35 ens. fundamental 12
(para morar) (6ª série)
Ajudante de eletricista M 18 a 30 ens. fundamental 12
(de ônibus) (7ª série)
Mecanico a diesel M 21 a 45 ens. fundamental 36
(manutenção de motores, câmbio e diferencial de veículos a diesel) (7ª série)
Relações Públicas M 25 a 50 ensino médio 12

completo
Empregada doméstica F 35 a 55 alfabetizada 12
(para morar)
Ajudante de mecânico M 20 a 40 ens. fundamental 12
(curso Senai ou equivalente, trabalhar em Valinhos) completo
Lavador de veículos M 18 a 45 ens. fundamental 06
(Jardim Pacaembu) completo
Mecânico de manutenção M 25 a 45 ensino médio 36
(curso de mecânica, morador de Campinas, manutenção de circuitos hidráulicos, válvulas direcionais, freio fricção, usinagem e peças) completo
Trocador de moldes plásticos M 20 a 45 ens. fundamental 12

(4ª série)
Mecânico de refrigeração M 25 a 35 ens. fundamental 60
(de ar condicionado central Self Chiller) completo
Ajudante mecânico de refrigeração M 20 a 35 ens. fundamental 24
(de ar condicionado) completo
Pizzaiolo M 25 a 45 alfabetizado 12
(possuir veículo próprio, para trabalhar em Hortolândia)
Costureira F 25 a 40 ens. fundamental 12
(máquina reta) (4ª série)
Assitente de importação e exportação F/M 20 a 40 superior 24
(possuir conhecimento em Excel, Word e Inglês) (2ª série)
Empregada doméstica F 18 a 40 ens. fundamental 06
(para morar) (4ª série)
Operador de empilhadeira M 24 a 35 ens. fundamental 06
(elétrica e a gás) (4ª série)
Motorista de caminhão TRUCK M 30 a 50 ens. fundamental 24
(curso MOPP, direção defensiva CNH “D”) (5ª série)
Técnico de informática M 20 a 40 ensino médio 06

completo
Eletricista M 22 a 35 ens. fundamental 24
(conhecer eletricidade automotiva, motor de partida e bateria) completo
Empregada doméstica F 35 a 55 alfabetizada 12
(para morar)
Encanador M 20 a 50 ens. fundamental 24
(para obras civis, tomar uma condução para av. da Saudade) (4ª série)
Cozinheira F 27 a 40 ens. fundamental 12

(4ª série)
Coordenador  operacional M 25 a 45 ensino médio 24

completo
Vendedor de frete F/M 25 a 40 ens. fundamental 06
(possuir carro próprio e celular) completo
Elertricista de veículos M 21 a 45 ens. fundamental 36
(de ônibus, conhecimento em injeção eletrônica, motor partida) (7ª série)
Funileiro de autos M 19 a 38 ens. fundamental 24
(reparos em ônibus) (7ª série)
Passadora F 25 a 50 ens. fundamental 06
(de roupas finas, para trabalhar em Vinhedo) (4ª série)
Meio oficial cozinheiro M 25 a 45 ens. fundamental 12
(para trabalhar em Jaguariúna) completo
Auxiliar administrativo F 25 a 35 ensino médio 12
(possuir curso de informática) completo
Motorista de caminhão basculante M 25 a 50 alfabetizado 36
(curso MOPP, CNH “D”)
Empregada doméstica F 25 a 50 ens. fundamental 12
(para morar) (4ª série)
Açougueiro M 18 a 40 ens. fundamental 12

(5ª série)
Motorista de caminhão F/M 28 a 45 ens. fundamental 24
(possuir CNH “D”, trabalhar em vários Estados) (4ª série)
Motorista carreteiro M 28 a 45 ens. fundamental 24
(possuir CNH , com curso MOPP, trabalhará em vários Estados) (4ª série)
Torneiro mecânico M 28 a 45 ens. fundamental 60
(para trabalhar em Jaguariúna, conhecer instrumentos de medição) (6ª série)
Encarregado de limpeza F 30 a 50 ens. fundamental 06

completo
Encarregado de atendimento ao público F/M 22 a 35 ensino médio 24

completo
Tesoureiro F/M 25 a 45 ensino médio 12
(habilitação “B”) completo
Auxiliar de cozinha M 25 a 35 ens. fundamental 06
(trazer curriculum) completo
Ajudante de cozinha F 25 a 45 ens. fundamental 12

(4ª série)
Gerente comercial M 25 a 50 ensino médio 36
(experiência na venda de serviços de segurança) completo
Empregada doméstica F 20 a 55 ens. fundamental 06
(para morar) (4ª série)
Monitora corte e custura F 25 a 45 ens. fundamental 12
(conhecer máquinas indsutriais: Galoneira, Overloque, reta e cortadeira) completo
Motorista de Diretoria M 25 a 50 ens. fundamental 24
(possuir CNH “B”) (5ª série)
Babá F 21 a 40 ens. fundamental 06
(p/ morar) (5ª série)
Alinhador / Balanceador de veículos M 18 a 50 ens. fundamental 06

(4ª série)
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TTrês bambas revisitamrês bambas revisitam
Cartola e Dona Zica
Nelson Sargento,
Elton Medeiros e
Zé Renato relembram
hoje o casal em show
na Estação Cultura

MARIA CLÁUDIA MIGUEL

Para revisitar a famosa do-
bradinha Cartola e dona Zica
que protagonizou um dos
mais importantes capítulos
da cultura brasileira, a Estação
Cultura apresenta hoje, terça-
feira, 10 de agosto, o show
Zicartola com Nelson Sargen-
to, Elton Medeiros e Zé Rena-
to. O espetáculo faz parte da
série comemorativa dos dois
anos de funcionamento da
Estação e tem entrada franca.

Em meados dos anos 60,
existiu no centro do Rio de Ja-
neiro uma casa noturna que,
apesar de sua curta duração,
acabou fazendo história na
música nacional. Batizada de
Zicartola, resultado da junção
dos nomes de dois de seus
sócios, Zica e Cartola, trans-
formou-se em pouco tempo
em um ponto de encontro
freqüentado por um público
eclético onde se misturavam
estudantes, músicos da bos-

sa-nova, intelectuais, todos
interessados em ouvir o au-
têntico samba carioca canta-
do ao vivo por seus criado-
res e intérpretes, como tam-
bém saborear as delícias
preparadas por dona Zica.

Boemia. O espetáculo irá
relembrar os bons tempos
da casa noturna e a cultura
da época com músicos que
conviveram com o casal,

como  Nelson Sargento (o
sambista completou no dia 25
de julho deste ano 80 anos),
Elton Medeiros e Zé Renato
(ex-integrante do Boca Livre e
parceiros de veteranos sam-
bistas).

O repertório está pautado
por composições de Cartola,
Nelson Cavaquinho,  Ismael
Silva, Zé Ketti e João do Vale,
além dos próprios intérpretes
do show. Elton Medeiros é

IANO MAIA

Mesmo com o frio da noi-
te de domingo, Geraldo Aze-
vedo animou a festa de ani-
versário da Estação Cultura.
Cerca de 1.200 pessoas as-
sistiram, dançaram e aplau-
diram o show de quase duas
horas do cantor pernambu-
cano. Animado, Geraldo
Azevedo não reclamou do
frio, mas disse que precisou
da ajuda de algumas taças de
vinho para se aquecer.

O show foi do animado
ao melódico, dos grandes
sucessos às últimas novida-
des. O público cantou e
aplaudiu sucessos como Bi-
cho de Sete Cabeças e Dia
Branco. Ao som de Canta
Coração e Moça Bonita mui-
tos cairam no forró. Até
quem estava sentado não

Geraldo Azevedo espanta o frio e leva mais de 1.200 à Estação
resistiu à tentação. Geraldo
Azevedo aproveitou a festa
para adiantar algumas mú-
sicas do seu próximo disco.

Para presentear a Esta-
ção e terminar o espetácu-
lo, Geraldo Azevedo tocou
For All para todos. A músi-
ca conta uma estória do for-
ró da época das ferrovias
brasileiras instaladas pelos
ingleses.

Ângela Maria. Na noite
do último sábado a festa foi
da Orquestra Tupy, do Rio
de Janeiro que mostrou no
Barracão de Lemos, na Es-
tação Cultura, porque –
além de ser a mais premia-
da do Brasil e da América
Latina - é considerada uma
das melhores big bands do
mundo.

No baile que precedeu o

show de Ângela Maria, a or-
questra tocou de tudo – de
bolero a reggae – fazendo o
público dançar, literalmente.
Cerca de 700 pessoas estavam
no baile, com entrada franca.

Angela Maria entrou em
seguida, sob aplausos. Can-
tou suas músicas mais conhe-
cidas, sucessos das décadas
de 50 e 60, como Babalu, e da
década de 70, como Tango
para Teresa, e fez muitas brin-
cadeiras com o público, fa-
zendo cantar ora só mulheres
ora só homens o samba-can-
ção Cinderela, um sucesso
composto por Adelino Morei-
ra, autor de muitos clássicos
do gênero. O baile e o show
abriram as comemorações
dos dois anos de Estação
Cultura, a serem completa-
dos amanhã, com show de
Chico César.

parceiro de Cartola em O Sol
Nascerá: a música foi levada
por Nara Leão ao espetáculo
Opinião, em cartaz no Rio
em 1964 e se tornou um dos
maiores sucessos da dupla.
Entre suas mais destacadas
músicas estão Mascarada
(com Zé Kéti), Pressentimen-
to (com Hermínio B. de Car-
valho), Rosa de Ouro (com
Hermínio B. de Carvalho e
Paulinho da Viola).

Sargento. Também par-
ceiro e amigo de Cartola,
Nelson Sargento é autor de
Agoniza mas não morre, lan-
çado em 1978 por Beth Car-
valho que se tornou um hino
de resistência da cultura do
samba carioca.

Sargento foi tema do
documentário de Estevão
Pantoja, lançado e premia-
do no final da década de
90. Além de músico, é es-
critor, ator (atuou em O Pri-
meiro Dia, de Walter Salles
e Daniela Thomas e Orfeu
do Carnaval, de Cacá Die-
gues) e pintor primitivista,
atividade que desenvolveu
graças ao conhecimento
obtido na profissão de
pintor de parede.

SERVIÇO

Zicartola

Zé Renato, Nelson Sargento e

Elton Medeiros

Dia: hoje, terça-feira

Horário: 20h

Local: Plataforma da Estação

Cultura

Endereço: Praça Marechal Floria-

no Peixoto, s/n

Informação: 3705-8002

Entrada franca
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Nélson Sargento (esq.) e
Zé Renato mostraram sua
arte no evento que comemora
dois anos de funcionamento
da Estação Cultura

Ângela Maria
interpretou
seus maiores
sucessos;
Geraldo
Azevedo (de
chapéu), com
sua banda,
mostrou
sucessos
como Bicho
de Sete
Cabeças e Dia
Branco


