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 GABINETE DO PREFEITO 
   

 DECRETO Nº 21.096 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA BASE OPERACIONAL DA 

GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS COMANDANTE EDSON RIZZO. 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e

  CONSIDERANDO o falecimento do Ex-Comandante  da Guarda Municipal de 
Campinas, Sr. Edson Rizzo, na data de 17 de  março de 2020, na Cidade de Campinas;
  CONSIDERANDO o profícuo trabalho  desempenhado na valorosa Guarda Muni-
cipal de Campinas, onde angariou a  simpatia e respeito dos colegas, durante seus 20 
(vinte) anos de  dedicação e colaboração com a Corporação,
  DECRETA:
  Art. 1ºFica denominada "BASE OPERACIONAL  COMANDANTE EDSON RI-
ZZO" a Base Operacional da Guarda Municipal de  Campinas,localizada na Avenida 
Dr. Heitor Penteado, portão 03, Parque  Taquaral.
  Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
Redigido conforme processo SEI PMC.2020.00015060-24. 

  RONALDO VIEIRA FERNANDES 
  Diretor do Departamento de Consultoria Geral 

   

 DECRETO Nº 21.097 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 Disciplina a retomada das atividades escolares presenciais de educação 
básica nas unidades educacionais das instituições públicas e privadas do 

Município de Campinas, na forma que especifi ca. 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
  Considerando que, por força do disposto no  art. 23, inciso II, da Constituição da 
República, é de competência comum  a todos os entes da Federação o cuidado com a 
saúde pública;
  Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19  de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção,  proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos  serviços correspondentes e dá outras providências, estabelecendo os  
princípios e diretrizes para a saúde em nosso país, e que prevê em seu  art. 15, inciso 
XX, que cabe a cada ente federado a atribuição de  "defi nir as instâncias e mecanismos 
de controle e fi scalização inerentes  ao poder de polícia sanitária";
  Considerando a situação epidemiológica  mundial e brasileira, com a declaração de 
situação de PANDEMIA pela  Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março 
de 2020;
  Considerando a Portaria MS/GM nº 188 de 3  de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de  importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo  Coronavírus (2019-nCoV).
  Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06  de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da  emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do  Coronavírus (COVID-19);
  Considerando a expedição do Decreto  Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, 
que dispõe sobre a  quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do  
Coronavírus (COVID-19);
  Considerando os Decretos nº 20.774, de 28  de março de 2020 e nº 20.782, de 21 de 
março de 2020, que  respectivamente declaram estado de emergência e de calamida-
de pública,  estabelecendo regime quarentena no Município de Campinas, e defi nem  
outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do  Coronavírus (CO-
VID-19);
  Considerando o Decreto Estadual nº 64.994,  de 28 de maio de 2020, que dispõe 
sobre a medida de quarentena de que  trata o Decreto no 64.881, de 22 de março de 
2020, institui o Plano São  Paulo e da? providências complementares;
  Considerando o Decreto Estadual nº 65.061,  de 13 de julho de 2020, que dispõe 
sobre a retomada das aulas e  atividades presenciais, no contexto da pandemia de 
COVID-19, e dá outras  providências;
  Considerando o Decreto Estadual nº 65.140,  de 19 de agosto de 2020, que altera a 
redação do Decreto nº 65.061, de  13 de julho de 2020, que dispõe sobre a retomada 
das aulas e atividades  presenciais, no contexto da pandemia de COVID-19, e dá ou-
tras  providências;
  Considerando o Decreto Estadual nº 65.143,  de 21 de agosto de 2020, que estende 
a medida de quarentena de que trata  o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020;
  Considerando a Resolução SEDUC nº 61, de 31  de agosto de 2020, da Secretaria de 
Ensino do Estado de São Paulo que  edita normas complementares sobre a retomada 
das aulas e atividades  presenciais nas instituições de educação básica, no contexto da 
pandemia  de COVID-19 e nos termos do art. 6º do Decreto Estadual nº 65.061 de 13  
de julho de 2020;
  Considerando a Lei nº 12.501, de 13 de março de 2006, que instituiu o Sistema Mu-
nicipal de Ensino de Campinas; e
  Considerando que o Município de Campinas permanece alocado na categoria amare-
la do referido Plano São Paulo ,
  DECRETA:
  Art. 1º Ficam vedadas as atividades  presenciais previstas nos arts. 1º e 2º da Reso-
lução Estadual SEDUC-61,  de 31 de agosto de 2020, bem como demais atividades 
escolares, nas  unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Campinas no ano 

letivo  de 2020.
  Art. 2º Após o dia 06 de outubro de  2020,fi ca facultado às unidades escolares das 
Redes Estadual e  Particular do Município de Campinas, incluindo-se educação in-
fantil,  ensino fundamental, médio e superior, o retorno das atividades  presenciais de 
qualquer série ou período, bem como as atividades  presenciais previstas nos arts. 1º 
e2º da Resolução Estadual SEDUC-61,  de 31 de agosto de 2020.
  Art. 3º A retomada das atividades  presenciais permitidas fi ca condicionada à limita-
ção de presença de até  35% do número de alunos matriculados, nos termos do Decreto 
Estadual nº  65.061, de 13 de julho de 2020.
  § 1º Até disposição em contrário, os  cursos superiores da área da saúde continuam 
regulados pelo Decreto nº  21.015, de 21 de agosto de 2020.
  § 2º Enquanto perdurar a medida de  quarentena instituída pelo Decreto nº 20.782, 
de 21 de março de 2020, é  vedada a realização de atividades escolares que possam 
gerar  aglomeração.
  Art. 4º O retorno das atividades escolares  deverá obedecer o disposto no Decreto 
Estadual nº 65.061/2020, no Plano  Estadual de Retorno da Educação do Plano São 
Paulo do Governo do Estado  de São Paulo e nos protocolos sanitários específi cos do 
setor,  disponíveis no www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp, bem como nos  
protocolos municipais disponíveis  em:https://covid-19.campinas.sp.gov.br/.
  Art. 5º As disposições deste Decreto  poderão ser revistas conforme condições esta-
belecidas no Plano São  Paulo, fi cando automaticamente suspensas em caso de retro-
cesso de fase.
  Art. 6º Aplicam-se, no que couber, as disposições previstas no Decreto nº 20.901, de 
03 de junho de 2020.
  Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
21.060 de 15 de setembro de 2020.

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária de Educação 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 Secretário de Saúde 
  MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário de Governo 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
Redigido conforme elementos do processo SEI PMC.2020.00039877-98 

  RONALDO VIEIRA FERNANDES 
  Diretor do Departamento de Consultoria Geral 

   

 DECRETO Nº 21.098 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 Altera o Inciso II, do art. 1º, do Decreto nº 16.858, de 13 de novembro de 
2009, que estabelece preços públicos - taxa de embarque - pela utilização 

do Terminal Multimodal Ramos de Azevedo e dá outras providências. 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
  CONSIDERANDO o disposto no art. 3º,§ 3º, inciso I, da Lei nº 11.828,de 19 de 
dezembro de 2003;
  CONSIDERANDO que o art. 3º do Decreto  nº16.858, de13 de novembro de 2009 
dispõe que a partir de 1º de janeiro  de 2011 os reajustes serão anuais, fi xados por 
decreto, atrelados aos  reajustes anuais estabelecidos pela Agência Nacional de Trans-
portes  Terrestres - ANTT e pela Agência Reguladora de Serviços Públicos  Delegados 
de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP;
  CONSIDERANDO a publicação da Portaria  ARTESP nº 33, de 05 de março de 
2020, que altera os valores das tarifas  do transporte intermunicipal no Estado de São 
Paulo;
  DECRETA:
  Art. 1ºFica alterado o inciso II do art.  1º do Decreto nº 16.858, de 13 de novembro 
de 2009, que passa a vigorar  com a seguinte redação:
  "Art. 1º...............................
..........................................
 II- Intermunicipal:
 a) curta distância - até 39,9 Km: R$ 0,94 (noventa e quatro centavos);
 b) média distância - de 40,0 Km a 79,9 Km: R$ 1,71 (um real e setenta e um centa-
vos);
 c) longa distância - a partir de 80,0 Km: R$ 6,52 (seis reais e cinquenta e dois 
centavos)."(NR)
  Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Art. 3ºFicam revogadas as disposições em contrário.

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 

 Secretário de Transportes 
Redigido conforme os elementos do processo SEIPMC.2020.00018173-72.    

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
  RONALDO VIEIRA FERNANDES 
  Diretor do Departamento de Consultoria Geral 
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 DECRETO Nº 21.099 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 Dispõe sobre a proibição do porte e comercialização de bebidas alcoólicas 

e não alcoólicas em garrafas ou recipientes de vidro, em estabelecimen-
tos comerciais e por vendedores informais exceto quando consumido no 

próprio estabelecimento e vedação de aglomeração de pessoas em espaços 
públicos, no Jogo do Dérbi, que ocorrerá dia 06 de outubro de 2020, num 

raio de 300m. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
  CONSIDERANDO a necessidade de resguardar a segurança e  integridade física 
dos participantes do Jogo do Dérbi que ocorrerá no  dia 06 de outubro de 2020, nos 
mesmos moldes das medidas adotadas em  grandes eventos no município.
  CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e  brasileira, com a declara-
ção de situação de PANDEMIA pela Organização  Mundial de Saúde - OMS em 11 
de março de 2020;
  CONSIDERANDO a necessidade de ações de prevenção para  evitar a ocorrência 
de transmissão e óbitos por Infecção Humana pelo  novo Coronavírus (COVID-19);
  CONSIDERANDO o Decreto nº 20.782 de 21 de março de  2020 que declara situa-
ção de calamidade pública, estabelece regime de  quarentena no Município de Cam-
pinas, e defende outras medidas para o  enfrentamento da pandemia decorrente do 
Coronavírus (COVID-19);
  CONSIDERANDO a liminar concedida pelo Juiz de Direito  Dr. Luis Mario Mori 
Domingues onde PROÍBE aglomeração no Município, até  a cessação da quarentena, 
nos autos do Processo Digital nº  1015285-67.2020.8.26.0114 em trâmite pela 2ª Vara 
da Fazenda Pública;
  CONSIDERANDO que a venda e o consumo de bebidas  alcoólicas e não alcoólicas 
para consumo fora dos estabelecimentos  comerciais em garrafas ou qualquer outro re-
cipiente de vidro pode causar  lesões graves e situações de perigo à vida dos cidadãos.
  CONSIDERANDO as medidas necessárias no sentido de  colaborar com a atuação 
da Guarda Municipal e da Polícia Militar, na  garantia da segurança pública preventiva 
DECRETA:
  Art. 1º Fica expressamente proibido o porte e a  venda de bebidas alcoólicas ou não 
alcoólicas em garrafas ou recipientes  de vidro, por estabelecimentos comerciais e por 
vendedores ambulantes,  exceto quando consumidos no próprio estabelecimento, pelo 
período de  realização do Jogo do Dérbi, assim compreendido o dia 06 de outubro de  
2020, das 17:00 às 24:00 horas, nos locais de concentração, deslocamento  de torce-
dores e suas adjacências, ou seja, em um raio de 300,00m  (trezentos metros) entre 
os Estádios Moisés Lucarelli (Ponte Preta) e  Brinco de Ouro da Princesa (Guarani).
  Parágrafo único. Ficam mantidos os horários de  funcionamento dos estabelecimen-
tos até o limite das 23h00, conforme o  disposto no Decreto nº 21.053 de 10 de se-
tembro de 2020.
  Art. 2º Fica expressamente vedada, a presença de  vendedores ambulantes nos locais 
de concentração, deslocamento de  torcedores e suas adjacências, ou seja, em um raio 
de 300,00m (trezentos  metros).
 Art. 3º Fica vedada a aglomeração de pessoas em espaços públicos, bem  como mon-
tagem de tendas, equipamentos e caixas de som ou qualquer outro  tipo de aparelho 
sonoro ou audiovisual.
  Art. 4º Em caso de descumprimento do disposto no  art. 1º deste Decreto, será deter-
minada a imediata suspensão da  comercialização;
 Art. 5º A fi scalização dos estabelecimentos comerciais é de competência  da Secre-
taria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLURB, enquanto  que as demais 
atribuições previstas neste Decreto, competem à SETEC e à  Guarda Municipal.
 Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que infringirem o  disposto nos arts. 
1º, 2º e 3º deste Decreto fi cam sujeitas às sanções  previstas na legislação aplicável, 
além de responsabilização civil e  penal, independente da obrigação de cessar imedia-
tamente a transgressão.
 Art. 6º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.
 Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 Redigido e publicado na Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito SEI PMC.2020.00048401-20. 
  RONALDO VIEIRA FERNANDES 
  Diretor do Departamento de Consultoria Geral    

   

 DECRETO Nº 21.100 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 281.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL 

REAIS), AO ORÇAMENTO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DR. 
MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR. 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais, 
DECRETA:

  Artigo 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$  281.000,00 (duzentos 
e oitenta e um mil reais) suplementar ao Orçamento  Programa da Rede Municipal Dr. 
Mário Gatti de Urgência, Emergência e  Hospitalar, nas seguintes dotações:
 I- Nos termos artigo 4º, inciso I , da Lei nº 15.857 de 16 de dezembro de 2019 : 
 583000 - REDE MUN. DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR 
 58303 - COMPLEXO HOSPITALARPREFEITO EDVALDO ORSI- CHPEO 
  10.126.1027.4169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
  3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ
  01.310.000 - SAÚDE GERAL       .............................................................................................................      R$ 100.000,00
  10.302.1027.4169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
  01.310.000 - SAÚDE GERAL        ...............................................................................................................     R$ 70.000,00
 II- Nos termos artigo 4º, § 1º, inciso I , da Lei nº 15.857 de 16 de dezembro de 
2019: 
 583000 - REDE MUN. DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR 
 58303 - COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI- CHPEO 
  10.122.1027.4169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
  3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
  01.310.000 - SAÚDE GERAL       ...............................................................................................................      R$ 30.000,00
 58304 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI  
  10.122.1027.4169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
  3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
  01.310.000 - SAÚDE GERAL       ..............................................................................................................      R$  80.000,00
 58305 - UNIDADES PRÉ HOSPITALARES 
  10.122.1027.4169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
  3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
  05.302.007 -  ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -REC. ESPECÍFICOS - SUS
  - FUNDO A FUNDO PAB/PLENA -    ............................................................................................................   R$ 1.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.............................. ....................................................................... .......R$ 281.000,00 
  Artigo 2º. - O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com  recursos prove-
nientes de anulações, no referido Orçamento Programa, das  seguintes dotações:
 583000 - REDE MUN. DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR 
 58303 - COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI- CHPEO 
  10.122.1027.4169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
  3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
  01.310.000 - SAÚDE GERAL          .............................................................................................................   R$ 200.000,00
 58304 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
  10.302.1027.4169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
  3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
  01.310.000 - SAÚDE GERAL      ...............................................................................................................       R$ 80.000,00
 58305 - UNIDADES PRÉ-HOSPITALARES 
  10.302.1027.4169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
  3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
  05.302.007 -  ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -  REC. ESPECÍFICOS - SUS
  - FUNDO A FUNDO PAB/PLENA   ...............................................................................................................   R$ 1.000,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES................................... ............................................................................ ...........R$ 281.000,00 
  ARTIGO 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

 Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
 Decreto elaborado no Serviço de Execução Orçamentária da Coordenadoria  de Finanças da Diretoria Financeira 
do Hospital Municipal “Dr. Mário  Gatti” com os elementos constantes do Processo nº  HMMG.2020.00001362-
-15e publicado pela Coordenadoria de Expediente da  Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 21.101 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 6.819.927,68 (Seis milhões, oitocentos e dezenove 
mil, novecentos e vinte sete reais e sessenta e oito centavos) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em  conformidade com 
o disposto no artigo 4º, § 1º, Inciso I, da Lei nº  15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 6.819.927,68 (Seis mi-
lhões, oitocentos e dezenove mil, novecentos e vinte sete reais e sessenta e oito 
centavos)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classifi cações:
 087000 FUNDO MUN. DE SAÚDE. 
 08750 DEPTO. ADMINISTRATIVO 
  10.301.1003.4022 ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLÓGICOS
  339030 MATERIAL DE CONSUMO
  02.312.023 RECURSOS P/ COMBATE AO CORONAVÍRUS - SES - FUNDO A FUNDO.. ..................R$ 300.000,00
  339030 MATERIAL DE CONSUMO
  05.312.007 RECUR. P/ COMBATE AO CORONAVÍRUS-REC.ESPEC. 
- SUS-FUNDO A FUNDO-PAB/PLENA. .....................................................................................................R$ 3.639.927,68
  10.302.1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
  339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
  05.312.007 RECUR. P/ COMBATE AO CORONAVÍRUS-REC.ESPEC. - SUS-FUNDO A FUNDO-PAB/PLENA..
R$ 2.880.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES........................ .............................................................. ..................  .R$ 6.819.927,68 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto  com recurso de que trata 
o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de  17/03/64, provenientes Recursos p/ Comba-
te ao Coronavírus - SES - FUNDO A FUNDO  e   Recur. p/ Combate ao Coronavírus-
-Rec.Espec. - SUS-Fundo a Fundo-PAB/PLENA.
 Artigo 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua  publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
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 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA     

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da  Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  Processo nº PMC.2020.00048007-64/SMS  e publicado pela Coordenadoria de Expedien-
te da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

   

 DECRETO Nº 21.102 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º e inciso I ,  da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 900.000,00 (Novecentos 
mil reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 087000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08750 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
  10.122.1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
  339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
  01.310.000 SAÚDE - GERAL................................................................ .........................................................R$ 900.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto  com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido  Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 087000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08750 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
  10.301.1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
  339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
  01.301.000 ATENÇÃO BÁSICA...................................................... ...............................................................R$ 900.000,00
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA     

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da  Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  Processo  nº  PMC.2020.00047980-93/SMS  e publicado pela Coordenadoria de Expediente 
da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

   

 DECRETO Nº 21.103 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 286.283,00 (Duzentos e oitenta e seis mil e duzen-
tos e oitenta e três reais) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º e inciso I ,  da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 286.283,00 (Duzentos 
e oitenta e seis mil e duzentos e oitenta e três reais)  suplementar ao Orçamento-
-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 091100 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEF. E DIREITOS HUMANOS 
 09110 GABINETE DO SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIR. HUMANOS 
  08.244.3004.1028 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓ-
VEIS
  449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
  01.510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL..................................................... .......................................R$ 286.283,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto  com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido  Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 097200 FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL 
 09721 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
  08.243.3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
  335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
  01.510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL................................................ ............................................R$ 286.283,00
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA     

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da  Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  Processo  nº  PMC.2020.00047008-91/SMASPDDH  e publicado pela Coordenadoria de 
Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 EM 05 DE OUTUBRO DE 2020 
  Sei nº 2016.00010761-36 
 Interessadas :  SEGP/Nelson da Silva Pinto Ar Condicionado EPP
Assunto: Ref. Procedimento de Aplicação de Penalidades - Informações - Recur-
so - Deliberação. 
À vista das informações existentes neste protocolado, em especial, dos pareceres da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, doc. 2949428 e 2957867 e considerando os termos 
do Recurso interposto pela empresa Nelson da Silva Pinto Ar Condicionado EPP, re-
conheço o recurso, e quanto ao mérito, dou parcial provimento, reformando a deci-
são proferida no doc.1721806,observando os princípios da razoabilidade e da pro-
porcionalidade, aplico a penalidade de multa de 5% sobre o valor total do contrato, 
no equivalente a R$ 7.234,00 (Sete mil, duzentos e trinta e quatro reais), e afasto 
sanção de suspensão temporária, em conformidade com o disposto no artigo 7° da Lei 
n° 10.520/02, no artigo 87, inciso II, da Lei n° 8.666/93, e nas cláusulas contratuais 
11.1.2 e 11.1.2.3.
Publique-se.
À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos/DAJ para prosseguimento e demais pro-
vidências, notifi cando-se a empresa acerca do indeferimento do recurso.
 Sei nº 2019.00049704-07 
 Interessadas:Secretaria Municipal de Saúde
Assunto:Ref. Procedimento de Aplicação de Penalidades - Informações - Recurso 
- Deliberação 
À vista das informações existentes neste protocolado, em especial, dos pareceres da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, doc.2885595 e 2895324 e considerando os termos do 

Recurso interposto pela empresa Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda, reco-
nheço o recurso, e quanto ao mérito, dou parcial provimento, reformando-se a decisão 
proferida no doc. 2784412, aplicando-se a penalidade de multa em percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da inadimplência, no equivalente a R$ 7.624,64 (sete 
mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), nos termos do 
disposto no artigo 7° da Lei n° 10.520/02, no artigo 87, inciso II, da Lei n° 8.666/93, e 
nos itens 18.3 e 18.3.2.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 249/18.
Publique-se.
À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos/DAJ para prosseguimento e demais pro-
vidências, notifi cando-se a empresa acerca do indeferimento do recurso.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 MICHEL ABRÃO  FERREIRA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 
    Processo Administrativo : PMC.2019.00037556-42
 Interessado : Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto :Pregão nº 144/2020 - Eletrônico
 Objeto : Registro de Preços de luminárias e lâmpadas.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica que a resposta à solicitação de esclarecimento formulada por in-
teressado, em relação ao Edital da licitação em epígrafe, está disponível no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo: PMC.2020.00000457-67
 Interessado: Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública
 Assunto: Pregão nº 080/2020 - Eletrônico
 Objeto: Contratação de empresa para locação, com implantação, de sistema de ra-
diocomunicação digital troncalizado multissítio para atender a Guarda Municipal e a 
Defesa Civil de Campinas.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do parecer jurídico - documento SEI nº2967316e do relatório da Pregoeira - documen-
to SEI nº2968069, acolhidos pelo Diretor do Departamento Central de Compras - do-
cumento SEI nº2968120, e do disposto no art. 7º, inciso XXVI, do Decreto Municipal 
nº 14.218/03, c/c com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 
18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. CONHECER  do recurso interposto pela empresa  INTER TELECOM COMÉR-
CIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP 
 e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO , mantendo-se incólume a decisão de 
julgamento de proposta e de habilitação proferida pela Pregoeira.
2. ADJUDICAR  o objeto à empresa indicada, por ter sido objeto de recurso.
3. HOMOLOGAR  o Pregão nº 080/2020, referente ao objeto em epígrafe, com 
os respectivos valores unitários para os itens que compõem o  Lote : itens  01 (R$ 
2.800,00), 02 (R$ 690,00), 03 (R$ 650,00), 04 (R$ 650,00), 05 (R$ 110,00), 06 (R$ 
140,00), 07 (R$ 120,35), 08 (R$ 139,00) e  09 (R$ 130,23), no valor global de R$ 
964.999,20 (novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e 
vinte centavos) pelo período de 12 (doze) meses, ofertado pela empresa adjudicatária 
 TRC TELECOM LTDA. EPP .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
para autorização da despesa nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas 
alterações, observando o Decreto Municipal nº 20.861/20 ;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, para as 
demais providências.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS, ITENS FRACASSADOS E HO-
MOLOGAÇÃO 

  Processo Administrativo : PMC.2019.00054993-76
 Interessado : Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto : Pregão nº 155/2020 - Eletrônico
 Objeto : Registro de Preços de kits diagnóstico, meios de cultura, bombona e insumos 
para uso do Laboratório Municipal.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº2959999, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº2960014, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR  que a Pregoeira declarou  DESERTOS  os itens  20  e  21 por não lo-
grarem interessados na apresentação de propostas e  FRACASSADOS  os itens 
 01 , 02 , 03 , 04 , 10, 11, 12 , 13, 15, 17 e 19 por não haver propostas em condições de acei-
tabilidade.
2. HOMOLOGAR  o Pregão nº 155/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- ALL LAB COMERCIAL LTDA., itens  05 (R$ 10,90) e  06 (R$ 1,10);
 - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, itens  07 (R$ 0,85), 08 (R$ 37,50) e  09 (R$ 
1,29);
- MULTICARE MEDICAL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO PARTICIPAÇÃO 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. , itens  14 (R$ 14,00) e  16 (R$ 366,00); e
- BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. - ME , item 18 (R$ 
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2,92).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva 
orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do 
Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, previamente 
à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, observando o Decreto 
Municipal nº 20.861/20. 
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº   254  /2020 - Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2020.00032632-85 
- Interessado : Secretaria Municipal de Educação - Objeto : Registro de Preços de  ta-
blets  para uso educacional - Recebimento das Propostas dos itens 01  e  02 : das 08h 
do dia 20/10/20 às 09h do dia 21/10/20 - Abertura das Propostas   dos itens 01  e  02 : a 
partir das 09h do dia 21/10/20 - Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 
21/10/20 - Disponibilidade do Edital : a partir de 06/10/20, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Raphael Bernardes 
pelo telefone (19) 2116-0641.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
  Processo Administrativo : PMC.2020.00023212-90
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto: Pregão nº 165/2020 - Eletrônico
 Objeto: Aquisição de máscara cirúrgica, protetor respiratório, aventais e máscaras de 
oxigênio não reinalante, para uso da Rede Municipal de Saúde.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial da 
manifestação técnica da Secretaria Municipal de Saúde - documento SEI nº2968914, 
do parecer jurídico - documento SEI nº 2973014 e da manifestação da Pregoeira - do-
cumento SEI nº2973189, acolhidos pelo Diretor do Departamento Central de Compras 
- documento SEI nº 2973267, que acato na íntegra, CONHEÇO  da impugnação apre-
sentada por interessado e, no mérito, NEGO-LHE   PROVIMENTO , mantendo-se as 
condições do Edital.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providencias. 
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATOS 
  Processo Administrativo:  14/10/9955  Interessado:  Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos  Modalidade:  Contratação Direta n.º 123/15  Contratada:  Verocheque 
Refeições LTDA  CNPJ nº  06.344.497/0001-41  Termo de Contrato n.º  307/15  Ter-
mo de Aditamento n.º  133/20  Objeto do Aditamento:  prorrogação por 06 meses  
Valor:  R$ 88.774.646,28  Assinatura:  27/09/2020

 Processo Administrativo n.º  PMC.2018.00010111-15  Interessado  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Termo de Convênio n.º  009/18  Conveniada:  SOCIEDADE RE-
GIONAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA  CNPJ nº  04.600.555/0001-25  Termo de 
Aditamento de Convênio  n.º  007/20  Objeto do Aditamento:  Prorrogação   Assina-
tura:  02/10/2020
 

 SECRETARIA DE CULTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
PRESIDENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À 

CULTURA 
  Processo:  PMC.2020.00002792-45
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura
 Referência : Pregão Eletrônico nº 048/20
 Objeto : Registro de Preços de sanitários químicos, compreendendo instalação, manu-
tenção, desinstalação e coleta de resíduos.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto 
no artigo 8° do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e ao documento SEI n.º 2944183, 
AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 4.455,00 (quatro mil quatrocentos e cin-
quenta e cinco reais), a favor da empresa PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP, 
referente aos itens 01 e 02 da Ata de Registro de Preços nº 222/2020.
Publique-se na forma da lei. 
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 PRESIDENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA 
   

 RECADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES 
PERMANENTES DA FEIRA CULTURAL DA PRAÇA 

“IMPRENSA FLUMINENSE” 
 CONVOCAÇÃO 

 A Comissão Organizadora do Recadastramento de Participantes Permanentes da Feira 
Cultural da Praça “Imprensa Fluminense”, com base no item 5.2 de seu edital, con-

voca os inscritos abaixo, para comparecerem na Coordenadoria Setorial de Feiras de 
Arte, na Estação Cultura, localizada na Praça Marechal Floriano, s/nº, Centro, na data 
e horários estabelecidos, acompanhados de 01 (uma) testemunha, com o intuito de 
fazerem prova de que são participantes permanentes da Feira, considerando que não 
foram encontradas publicações no Diário Ofi cial do Município de Campinas autori-
zando sua participação na atividade.
  

CATEGORIA ARTES VISUAIS

OR-
DEM INSCRIÇÃO NOME

COMPARECIMENTO
DATA HORÁRIO

01 71 JAIR DE CASTRO MENDES JÚNIOR 07/10 10H00
02 349 ORLANDO DE SOUZA MARTINS 07/10 11H30
03 127 TIAGO CÉSAR 07/10 11H00

CATEGORIA BEM-ESTAR E ESOTÉRICOS

OR-
DEM INSCRIÇÃO NOME

COMPARECIMENTO
DATA HORÁRIO

04 389 CRISTINA ARANTES QUIVEN 07/10 08H00
05 503 PAULO ALMEIDA 07/10 08H30

CATEGORIA COMIDAS DE RUA

OR-
DEM INSCRIÇÃO NOME

COMPARECIMENTO
DATA HORÁRIO

06 510 ADOLFO DOMINGUES DE OLI-
VEIRA 14/10 08H30

07 100 ADRIANA PEREIRA GONÇALVES 07/10 14H00
08 31 ANDREA BRANCIAROLI 07/10 13H00

09 194 CARLA DANIELA DA ROCHA OLI-
VEIRA DE MORAES 07/10 15H00

10 216 CÁSSIA ELISABETH PEREIRA 
ANTONIO 07/10 15H30

11 216 CRISTIANE PEREIRA ANTONIO 07/10 16H00
12 326 EVANDRO CRISTIANO BUENO 13/10 09H30
13 334 GISELI MARM DA SILVEIRA 13/10 10H30
14 16 JORGINA MEIRELLES MARQUES 13/10 08H30

15 384 KATSSILENE SUELLEN DOS 
SANTOS 13/10 14H30

16 326 KETLLYN SINGRID AMÂNCIO 
FERREIRA 13/10 10H00

17 334 LEONARDO HENRIQUE ALMEIDA 
DA SILVEIRA 13/10 11H00

18 374 LOURIVAL MARQUES DE LIMA 13/10 13H30
19 80 MARIA IRENE LOPES BARBIERI 07/10 13H30
20 394 NILDA DE AMORIM 13/10 15H00
21 394 ROSÂNGELA AMORIM RODRIGUES 13/10 15H30
22 444 SEBASTIÃO THEODORO DINIZ 14/10 08H00
23 15 VILMA REGGIANI 13/10 08H00

24 374 VIVIANE ROCHA DE VASCONCE-
LOS LIMA 13/10 14H00

25 336 WALNICE MARIA DE OLIVEIRA 13/10 13H00

26 174 WILLIAM DOMINGUES DE OLI-
VEIRA 07/10 14H30

27 292 WILLIAN ALÍPIO PEREIRA 13/10 09H00

CATEGORIA SUSTENTABILIDADE E PRODUTOS ALIMENTARES DE ORIGEM OR-
GÂNICA E ARTESANAIS

26 207 ÂNGELA ANTONIO DA SILVA 07/10 09H00

27 335 ANTONIO CARLOS GEGOLOTTI 07/10 09H30

28 400 VERA GONÇALVES PATEIS 07/10 10H00

O convocado e a respectiva testemunha deverão apresentar os seguintes documentos:
 1) Inscrito convocado: 
 a)  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, quando 
o caso, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/Pesso-
aJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de inscrito Pessoa Jurí-
dica;
 b)  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, quando o 
caso, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servi-
cos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, no caso inscrito Pessoa Física;
 c)  original de documento ofi cial de identifi cação, com foto, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de inscrito Pessoa Física;
 2) Testemunha: 
 a)  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, quando o 
caso, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servi-
cos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp;
 b)  cópia acompanhado do original de documento ofi cial de identifi cação, com foto, 
reconhecido pela legislação brasileira.
  Na ocasião, o inscrito convocado e a testemunha assinarão termo em que constará 
declaração de que o inscrito convocado é participante permanente da Feira Cultural da 
Praça Imprensa Fluminense.
  Será inabilitado para a Fase de Avaliação dos Trabalhos e Teste o inscrito convocado 
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que:
 1)  não comparecer no dia e horário marcados acompanhado da testemunha;
 2)  não apresentar os documentos exigidos nesta convocação bem como sua testemu-
nha;
 3)  recusar-se a assinar o termo previsto nesta Convocação bem como sua testemunha.
  O cumprimento dos itens 1, 2 e 3 acima não se constituem em habilitação automática 
do inscrito, sendo esta condicionada à análise das declarações do inscrito e da teste-
munha pela Comissão Organizadora.
  Os interessados poderão interpor recursos no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da 
data de publicação desta convocação, nos termos do item 9.1 e na forma do item 9.2 
do edital.
  Os autos do processo estão com vistas franqueadas aos interessados, na Coordena-
doria Setorial de Feiras de Arte, situada na Avenida Anchieta, nº 200, 15º andar, no 
horário das 9h às 11:30h e das 14 às 16h
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 COMISSÃO ORGANIZADORA 

 CAMILA PEIXOTO DE ALMEIDA 
 MEMBRO 

 MILENE ALVES 
 MEMBRO 

 MÁRIO CÉSAR MELLO DA SILVA 
 MEMBRO 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PORTARIA NAED NOROESTE N°013, DE 25 DE 
OUTUBRO DE 2020 

  
 
A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação do Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada Noroeste, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9° 
da Resolução SME n° 04, de 03 de julho de 2018,  RESOLVE:
 Art. 1° Nomear a seguinte Comissão para análise e emissão de parecer sobre o pe-
dido de homologação do Regimento Escolar próprio do CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DOM EDWARD DE BARROS CAVALCANTI, localizado na Rua Dante 
Erbolato, nº 1631, Jardim Satélite IrisI, CEP 13059-646, no Município de Campinas, 
Estado de São Paulo e conforme Protocolo nº 2020/10/6184:
 I - Aldália de Oliveira Lopes Barros, matrícula 108042-3, Supervisora Educacional;
 II - Dejanira Fontebasso Marquesim, matrícula 122128-0, Supervisora Educacional.
 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 TÂNIA REGINA IRINEU 

 Representante Regional da Secretária Municipal de Educação 
   

 COMUNICADO SME Nº 105, DE 05 DE OUTUBRO DE 
/2020 

  
 
A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições de seu cargo,  CONSIDE-
RANDO  a Constituição Federal, Art. 37, incisos XVI e XVII;
 CONSIDERANDO  a Lei Municipal n.° 12.987, de 28/06/2007, que dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Cam-
pinas;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME/SMRH Nº 001/2009, de 26/11/2009;
 COMUNICA  que a servidora  HELENICE EMERICK TEIXEIRA GUANDALI-
NI ,  PEB I , matrícula  1295748 , teve sua acumulação remunerada de cargos, de empre-
gos ou de funções públicas  DEFERIDA  pela chefi a imediata.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 

 PORTARIA SME Nº038, DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 
  

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º 
da Resolução SME/FUMEC nº 4, de 18 de julho de 2007,
 RESOLVE:
 Art. 1ºNomear os seguintes servidores para, sem prejuízo do cumprimento das fun-
ções de seus cargos, comporem a comissão para elaboração de minutas das resoluções 
que disporão sobre o processo de coleta de vagas, cadastramento e compatibilização 
para o atendimento à demanda e sobre os procedimentos para rematrícula e matrícula 
nas Unidades Educacionais de Ensino Fundamental:
 I - Alenice Marques Mendes, matrícula 132.244-3; 
 II - Cintia Cristina Almeida Magnusson, matrícula 108.269-8;
 III - André Luiz Bertolai, matrícula 136.427-8;     
 IV - Janaina Tunussi de Oliveira, matrícula 136426-0;
 V - Wladimir Stempniak Mesko, matrícula 119.678-2;
 VI - Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos, matrícula 119.697-9; 
 VII - Patricia Lazzarini Furlan, matrícula 108.244-2;
 VIII - Simone Andréa Gon, matrícula 108.130-6;
 IX - Christiane Patricia de Oliveira Mendes, matrícula 121.320-2;
 X - Cleiton Costa Peniche, matrícula 136.432-4;
 XI - Maria Jussara Zamarian, matrícula 136.429-4;
 XII - Eliseu Muniz dos Santos, matrícula 119.944-7;
 XIII - José Flávio Gatti, matrícula, matrícula 124.772-7.
 Art. 2ºOs trabalhos terão início em 06 de outubro de 2020, às 14h, por meio do apli-
cativo Google Hangouts Meet.
 Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº PMC.2019.00036636-16
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 378/2019
 Objeto:  Registro de Preços de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a favor 
das empresas:
 - LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA LTDA.  com fulcro na ARP nº 291/2020 no valor de R$ 32.704,80 (trinta e 
dois mil setecentos e quatro reais e oitenta centavos);
 - LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME,  com fulcro 
na ARP nº 292/2020 no valor de R$ 37.831,24 (trinta e sete mil oitocentos e trinta e 
um reais e vinte e quatro centavos);
 - MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI,  com fulcro na ARP nº 293/2019 
no valor de R$ 96.903,50 (noventa e seis mil novecentos e três reais e cinquenta cen-
tavos);
 - M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI,  com fulcro 
na ARP nº 294/2020 no valor de R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais); e
 - ITACA EIRELI,,  com fulcro na ARP nº 295/2020 no valor de R$ 3.100,00 (três 
mil e cem reais).

 Publique-se na forma da Lei.
 Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo:  PMC.2019.00033664-09
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 341/2019 - Eletrônico
 Objeto:  Registro de Preços de projetor multimídia interativo à ultracurta distância.

 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, AUTORIZO a despesa a favor 
da empresa: 
 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA. - EPP .com fulcro 
na Ata de Registro de Preços nº 119/2020, no valor de R$ 3.141.583,00 (três milhões 
cento e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais).

 Publique-se na forma da Lei. 
 Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº PMC.2018.00025611-43
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão nº 201/2019 - Eletrônico
 Objeto: Registro de Preços de móveis escolares, de escritório, colchões e colchonetes.

 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a 
favor da empresa:
 - SISTEMA MÓVEIS EIRELI,  com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 155/2020, 
no valor de R$ 254.075,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e setenta e cinco reais).

 Publique-se na forma da Lei.
 Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo : PMC.2020.00016976-10
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação
 Assunto : Pregão nº 179/2020 - Eletrônico
 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de freezers e refrige-
radores.

 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a 
favor da empresa:
 -  INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - EPP. , no valor de R$ 1.383.499,00 (um 
milhão trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e nove reais), onerando 
R$ 539.707,00 (quinhentos e trinta e nove mil e setecentos e sete reais) das dotações 
do presente exercício.

 Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
 1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
 2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
 3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO E 
HOMOLOGAÇÃO 

  
 Processo Administrativo nº  FUMEC.2020.00001020-78 
  Interessada: FUMEC .
  Assunto: Pregão Eletrônico n° 040/2020.  
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 OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição  de dispensers 
para álcool gel de parede e porta papel toalha para  instalação nas unidades da 
FUMEC/CEPROCAMP, conforme as especificações  constantes no ANEXO I - 
Termo de Referência 
  Em face dos elementos constantes no processo administrativo em  epígrafe, vez que 
não houve recursos e a adjudicação pelo Pregoeiro, em  atendimento aos ditames das 
Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, e  demais legislações pertinentes, RESOLVO :
 1. INFORMAR  que o Pregoeiro declarou  FRACASSADO  o item 02,  por não haver 
propostas em condições de aceitabilidade.
 2. HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido, referente ao  objeto em epígrafe, com o 
respectivo preço unitário entre parênteses  para o item indicado ofertado pela empresa 
adjudicatária:
 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP - CNPJ nº26.690.808/0001- 31 - item 
01 (R$23,40);   Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 
  1) à Procuradoria Jurídica para lavratura da  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ;
  2) à Gestão Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais providências.
 

 Campinas, 02 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 COMUNICADO 
 SUSPENSÃO DE PREGÃO 

 
 Processo Administrativo nº   FUMEC.2020.00000956-08  
 
 Interessado:   FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
- FUMEC 
 
  Assunto:  Pregão Eletrônico nº  042/2020 
 
  Objeto  Contratação de empresa para a prestação de serviços de  VIGILÂNCIA E SE-
GURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA  nas unidades da  FUMEC/CEPRO-
CAMP , conforme condições e especifi cações constantes do  ANEXO I- TERMO DE 
REFERÊNCIA . A  Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC , 
inscrita no CNPJ n.º  57.500.902/0001-04 , através do Gestor Público da Área Adminis-
trativa e Financeira, nomeado como subscritor do Edital pela Portaria n.º  110/2015  da 
Presidente, comunica aos interessados a  SUSPENSÃO “SINE DIE”  do  procedimen-
to licitatório em epígrafe para análise de pedido de  Impugnação. Oportunamente, será 
divulgada nova data para abertura da  sessão pública da licitação.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JULIO KATSUHIKO YOSHINO 

  Gestor Público Adm. e Financeiro -  FUMEC 
   

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

 Processo Administrativo Nº 2020.00001010-04
  Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
  Pregão Eletrônico: 036/2020

  Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de ÁLCOOL  EM GEL 
para as unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme as especifi cações  constantes 
no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

  Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:

 - BELLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI , 
com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 45/2020, no valor de R$ 2.400,00 (dois 
mil e quatrocentos reais).

  À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos 
e para as demais providências.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

 Processo Administrativo Nº 2020.00001010-04
  Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
  Pregão Eletrônico: 036/2020

  Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de ÁLCOOL  EM GEL 
para as unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme as especifi cações  constantes 
no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

  Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:

 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI , com fulcro na Ata de 
Registro de Preços nº 47/2020, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

  À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos 
e para as demais providências.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. 
COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ANÁLISE 

DE INCENTIVOS FISCAIS 
  

  Protocolo/SEI  nº: 2018.00026704-31
  D ata : 7/08/2018
 Interessado:  Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e Mobiliários 
de Campinas
 CNPJ : 46.058.160/0001-92

 IM : 153.023-2
 Código Cartográfico nº: 3363.22.83.0720.00000

 Assunto : Imunidade Tributária - Entidade Sindical - Extensão

 DECISÃO 
  Defi ro o pedido estendendo o reconhecimento  da imunidade tributária do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias  da Construção e Mobiliário de Campinas ao Imposto 
sobre a Propriedade  Predial e Territorial Urbana - IPTU, incidente sobre o imóvel ins-
crito  sob o código cartográfi co nº 3363.22.83.0720.0000, a partir de  01/01/2019 , haja 
vista que o interessado se constitui em entidade  sindical de trabalhadores que atende 
aos requisitos constitucionais e do  CTN para fruição da imunidade tributária, possui 
reconhecimento de  imunidade tributária em face desta Municipalidade, o imóvel in-
tegra seu  patrimônio na matrícula 51631 / 3º CRI e faz parte do uso nas  fi nalidades 
essenciais, nos termos do art. 150, VI, "c" e § 4º da  Constituição Federal, art. 34, I, do 
Decreto Municipal nº  19.723/2017,art. 3º da Lei Municipal nº 11.111/2001 e Instru-
ção  Normativa SMF nº 006/2019.
 

 Campinas, 02 de outubro de 2020 
 HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS 

 RESPONDENDO PELA CSAIF/SMF 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. 
COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ANÁLISE 

DE INCENTIVOS FISCAIS 
  

  Protocolo : 2015/03/23116 
 Data : 17/09/2015
 Interessado : Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social - IPA-
EAS
 CNPJ : 43.586.122/0001-14

 Assunto : Imunidade Tributária - extensão - IPTU/ ISS
 Código Cartográfico:  3423.44.84.0111.01001, 3423.44.84.0077.01001, 
3423.44.84.0084.01001, 3423.44.64.0001.01001, 3423.44.84.0118.01001, 
3423.44.84.0170.01001 
 Inscrição Mobiliária : 29.217-6

 DECISÃO 

 Declaro superado o objeto  em relação à solicitação de extensão de imunidade 
tributária ao IPTU incidente sobre os imóveis inscritos sob os códigos cartográfi -
cos nº 3423.44.84.0111.01001, 3423.44.84.0077.01001, 3423.44.84.0084.01001, 
3423.44.64.0001.01001 e 3423.44.84.0170.01001 e ao ISSQN relativo à inscrição 
mobiliária nº 29.217-6, porque estão gravados com a imunidade tributária.  Defiro  o 
pedido quanto à imunidade tributária do IPTU incidente sobre o imóvel inscrito sob 
o código cartográfi co nº 3423.44.84.0118.01001 a partir do exercício de 2014, tendo 
em vista que a interessada se constitui em instituição de educação que possui reconhe-
cimento de imunidade tributária nos autos do protocolo n° 2006/10/30854, conforme 
publicação no DOM de 30/05/2009, o imóvel passou a integrar seu patrimônio em 
07/08/2009, e destina-se às suas fi nalidades essenciais, nos termos do art. 150, VI, 
"c" e § 4º da Constituição Federal, art. 9º e 14 do CTN, art. 58 da Lei Municipal nº 
13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 006/2019.
 

 Campinas, 02 de outubro de 2020 
 HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS 

 RESPONDENDO PELA CSAIF/SMF 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
- DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo SEI:PMC.2020.00047385-11 
 Interessado: Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Contribuinte:   Edson Alves dos Santos 
  Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF, Portaria SMF nº 002/2020 e ainda, 
com base na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documen-
tos constantes nos autos , foi apurado crédito tributário pago indevidamente no 
valor de 203,6688  UFIC -  decorrente do(s) recolhimento(s) efetuado(s) para a(s) 
competência(s) de 4, 5, 6 e 7 do ISSQN Homologação Estimativa do Exercício de 
2020, para a Inscrição Municipal nº 103.629-7, nos moldes do Parágrafo Único do 
artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido in-
débito será processada pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei 
Municipal 13.104/2007, combinado com artigo 1º, Parágrafo Único, da Portaria SMF 
nº 002/2020. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem dé-
bitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00047475-11 
 Interessado: Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Contribuinte: RAFAEL SCHMIDT LOURENÇO 

  Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, Instrução 
Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF, Portaria SMF nº 002/2020 e ainda, com base na 
instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos 
autos , foi apurado crédito tributário pago indevidamente no valor de  204,6790 
 UFIC -  decorrente do(s) recolhimento(s) efetuado(s) para a(s) competência(s) de 4, 
5, 6 e 7 do ISSQN Homologação Estimativa do Exercício de 2020, para a Inscrição 
Municipal nº 106.629-3, nos moldes do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Munici-
pal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito será processada pela 
forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007, com-
binado com artigo 1º, Parágrafo Único, da Portaria SMF nº 002/2020. Caso no mo-
mento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do 
contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação 
do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e 
Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00047544-79 
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 Interessado: Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Contribuinte: MARCOS FERNANDO FERREIRA 
  Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, Instrução 
Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF, Portaria SMF nº 002/2020 e ainda, com base na 
instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos 
autos , foi apurado crédito tributário pago indevidamente no valor de 203,6668   
UFIC -  decorrente do(s) recolhimento(s) efetuado(s) para a(s) competência(s) de 
Abril a Julho do ISSQN Homologação Estimativa do Exercício de 2020, para a Inscri-
ção Municipal nº 381.573-0, nos moldes do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Mu-
nicipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito será processada 
pela forma de compensação,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007, 
combinado com o artigo 1º, Parágrafo Único, da Portaria SMF nº 002/2020. Caso o 
crédito não seja utilizado em sua totalidade no procedimento de compensação, e não 
constem outros débitos vencidos ou vincendos em nome do sujeito passivo, fi ca au-
torizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do 
artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00047685-18 
 Interessado: Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Contribuinte: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUZA 
  Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF, Portaria SMF nº 002/2020 e ainda, com base 
na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes 
nos autos , foi apurado crédito tributário pago indevidamente no valor de 58,0432   
UFIC -  decorrente do(s) recolhimento(s) efetuado(s) para a(s) competência(s) de 
Abril do ISSQN Homologação Estimativa do Exercício de 2020, para a Inscrição Mu-
nicipal nº 403.406-6, nos moldes do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 
13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito será processada pela 
forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007, com-
binado com artigo 1º, Parágrafo Único, da Portaria SMF nº 002/2020. Caso no mo-
mento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do 
contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação 
do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e 
Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00047689-33 
 Interessado: Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Contribuinte: JAIRO DE SOUZA LIMA 
  Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF, Portaria SMF nº 002/2020 e ainda, 
com base na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documen-
tos constantes nos autos , foi apurado crédito tributário pago indevidamente no 
valor de 209,7757   UFIC -  decorrente do(s) recolhimento(s) efetuado(s) para a(s) 
competência(s) de Abril a Julho do ISSQN Homologação Estimativa do Exercício 
de 2020, para a Inscrição Municipal nº 31.065-4, nos moldes do Parágrafo Único 
do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido 
indébito será processada pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007, combinado com artigo 1º, Parágrafo Único, da Portaria 
SMF nº 002/2020. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem 
débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00047708-31 
 Interessado: Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Contribuinte: DOMINGOS CARDOSO DE SOUZA 
  Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF, Portaria SMF nº 002/2020 e ainda, 
com base na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documen-
tos constantes nos autos , foi apurado crédito tributário pago indevidamente no 
valor de 101,8334   UFIC -  decorrente do(s) recolhimento(s) efetuado(s) para a(s) 
competência(s) de Abril e Junho do ISSQN Homologação Estimativa do Exercício 
de 2020, para a Inscrição Municipal nº 188.820-0, nos moldes do Parágrafo Único 
do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido 
indébito será processada pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007, combinado com artigo 1º, Parágrafo Único, da Portaria 
SMF nº 002/2020. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem 
débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00047714-89 
 Interessado: Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Contribuinte: GETULIO CASSIMIRO RIBEIRO 
  Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF, Portaria SMF nº 002/2020 e ainda, 
com base na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documen-
tos constantes nos autos , foi apurado crédito tributário pago indevidamente no 
valor de 203,6668   UFIC -  decorrente do(s) recolhimento(s) efetuado(s) para a(s) 
competência(s) de Abril a Julhodo ISSQN Homologação Estimativa do Exercício de 
2020, para a Inscrição Municipal nº 49.603-0, nos moldes do Parágrafo Único do ar-
tigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito 
será processada pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Muni-
cipal 13.104/2007, combinado com artigo 1º, Parágrafo Único, da Portaria SMF nº 
002/2020. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos 
exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a provi-
denciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei 
Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI: PMC.2020.00047951-59 
 Interessado: Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Contribuinte:   ROGÉRIO CASTELLI 
  Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, Instrução 
Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF, Portaria SMF nº 002/2020 e ainda, com base na 
instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos 
autos , foi apurado crédito tributário pago indevidamente no valor de  203,6668 

U FIC -  decorrente do(s) recolhimento(s) efetuado(s) para a(s) competência(s) de abril 
a julho do ISSQN Homologação Estimativa do Exercício de 2020, para a Inscrição 
Municipal nº 108.111-0, nos moldes do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 
13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito será processada pela 
forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007, com-
binado com artigo 1º, Parágrafo Único, da Portaria SMF nº 002/2020. Caso no mo-
mento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do 
contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação 
do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e 
Instrução Normativa SMF nº 001/2012 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
  LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL, CADASTRO E LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO 

 NOTIFICAÇÃO 
  Protocolo:  PMC.2020.00046384-87
 Interessado:  HILMA DA SENA
 Código Cartográfico:  3344.22.53.0286.00000

Nos termos dos artigos 21 a 23 e 63, §1º, da Lei Municipal nº 13.104/2007, fi ca o 
interessado(a) responsável  NOTIFICADO  a apresentar no prazo de 15 dias da data 
da publicação, os seguintes documentos:

1. Procuração, cédula de identidade e CPF do proprietário do imóvel subdividido de 
código cartográfi co 3344.22.53.0287.01001;

O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é a condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu res-
pectivo arquivamento.

A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço www.campinas.
sp.gov.br ou obtida junto ao Porta Aberta, no Paço Municipal. 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 DANIELA YUMI YAMAMOTO 

 Agente Fiscal Tributário 
  Instrução para atendimento da Notificação 

Os documentos solicitados deverão ser protocolizados junto ao Porta Aberta, situado à Avenida Anchieta nº 200, 
térreo, juntamente com o requerimento contendo os seguintes termos:

À Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receitas Imobiliárias

Assunto: Compensação/Restituição
Referência: Protocolo nº _____________________

Para continuidade do Protocolo ______ __________, segue(m ) anexo(s) o(s) documento(s) solicitado(s) através 
da notifi cação enviada em ____/____/_______(colocar a data do recebimento) 

 DANIELA YUMI YAMAMOTO 
 Agente Fiscal Tributário 

   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Processo: PMC.2020.00040538-45 
 Interessado: IZABEL FARIAS DOS SANTOS 
 Código Cartográfico: 5213.63.49.0026.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2021  e  
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida  limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste  estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001,  introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do  valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A  presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura  incidentes sobre 
o imóvel.
 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Processo: PMC.2020.00040725-56 
 Interessado: ARI ANTONIO CARAZZOLO 
 Código Cartográfico: 3421.21.72.0543.04018 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2021  e  
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida  limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste  estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001,  introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do  valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A  presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura  incidentes sobre 
o imóvel.
 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
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 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Protocolo: PMC.2020.00041069-81 
 Interessado: EDIMUNDO TELES SILVA 
 CódigoCartográfico:3434.44.17.0269.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da Lei 
Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa  n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA AMPARO SOCIAL AO IDOSO , para os exercícios de  2021  e  2022 ,  
sendo necessário o pedido de renovação em época própria se mantido os  requisitos 
legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000  UFIC´s, acrescido do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da  Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n°  181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por  parte do(a) Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas  
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Protocolo: PMC.2020.00042523-76 
 Interessado: JORGE KISINE 
 CódigoCartográfico:3223.51.99.0127.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da Lei 
Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa  n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA AMPARO SOCIAL AO IDOSO , para os exercícios de  2021  e  2022 ,  
sendo necessário o pedido de renovação em época própria se mantido os  requisitos 
legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000  UFIC´s, acrescido do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da  Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n°  181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por  parte do(a) Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas  
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel. 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Processo: PMC.2020.00042525-38 
 Interessado: ROSANGELA RUPOLO SOVERAL 
 Código Cartográfico: 4151.63.91.0171.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2021  e  
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida  limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste  estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001,  introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do  valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A  presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura  incidentes sobre 
o imóvel.
 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Processo: PMC.2020.00042546-62 
 Interessado: Armando Ronze 
 Código Cartográfico: 3421.14.90.0097.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2021  e  
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida  limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste  estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001,  introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do  valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A  presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura  incidentes sobre 
o imóvel.
 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Processo: PMC.2020.00042548-24 
 Interessado: Maria das Graças Ferreira Santos Campana 
 Código Cartográfico: 3322.53.43.0224.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2021  e  
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida  limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste  estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001,  introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do  valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A  presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura  incidentes sobre 
o imóvel. 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Protocolo: PMC.2020.00042778-75 
 Interessado: GILBERTO DE ALMEIDA CAMARGO 
 Código Cartográfico:3441.22.65.0191.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da Lei 
Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa  n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA AMPARO SOCIAL AO IDOSO , para os exercícios de  2021  e  2022 ,  
sendo necessário o pedido de renovação em época própria se mantido os  requisitos 
legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000  UFIC´s, acrescido do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da  Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n°  181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por  parte do(a) Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas  
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel. 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Processo: PMC.2020.00042832-55 
 Interessado: FATIMA MARIA DOS SANTOS PRAXEDES 
 Código Cartográfico: 3442.11.40.0188.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2021  e  
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida  limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste  estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001,  introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do  valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A  presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura  incidentes sobre 
o imóvel.
 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Processo: PMC.2020.00042976-39 
 Interessado: MARIA NEUSA DA SILVA 
 Código Cartográfico: 3343.23.61.0245.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2021  e  
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida  limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste  estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001,  introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do  valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A  presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura  incidentes sobre 
o imóvel.
 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 
 Processo: PMC.2020.00042989-53 
 Interessado: MARIA DE LOURDES DA SILVA ROCHA 
 Código Cartográfico: 3413.64.94.0256.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2021  e  
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subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida  limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste  estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001,  introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do  valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A  presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura  incidentes sobre 
o imóvel.
 

 Campinas, 29 de setembro de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 NOTIFICAÇÃO FISCAL 

  Protocolo SEI nº: PMC.2020.00006469-22
Interessado: Michel Vargas de Souza
Código Cartográfico: 3263.61.50.0028.00000
Assunto: Revisão de lançamento tributário de IPTU - Exercício 2020 

O interessado acima identifi cado fi ca notifi cado, nos termos dos art. 13, 21 a 23, 29 e 
63 da Lei Municipal 13.104/07, para apresentar, no prazo de  20 (vinte) dias  da publi-
cação deste, os documentos abaixo discriminados:
1) projeto de aprovação de planta de construção, ampliação ou regularização de área, 
contendo quadro de áreas, planta baixa e cortes OU Certifi cado de Conclusão de Obra 
(CCO) OU croqui do imóvel, indicando as medidas dos contornos das paredes exter-
nas da construção e a área total construída, assinado pelo responsável tributário (ou 
sujeito passivo do tributo); 
2) fotos dos ambientes internos do imóvel, com visualização do piso, da parede e do 
teto; 
3) foto externa da frente do imóvel, mostrando toda a fachada;
4) foto externa do fundo do imóvel, com visualização do muro de divisa ou da cons-
trução anexa a este se houver; 
5) foto externa do fundo do imóvel, com a visualização da parte posterior da constru-
ção principal; 
6) fotos das laterais direita e esquerda do imóvel nos casos em que a construção não 
esteja junto aos muros de divisa;
7) Informar a quantidade total de banheiros do imóvel (incluindo lavabos e banheiros 
destinados a prestadores de serviços)
8) Informar se possui piscina no imóvel;

Os documentos poderão ser enviados para o e-mail:  sei.dri@campinas.sp.gov.br  
com solicitação de juntada ao protocolo  PMC.2020.00006469-22 , observando o dis-
posto na Instrução Normativa SMF nº 01/2020, de 17 de abril de 2020. 

O atendimento da notifi cação é condição indispensável ao conhecimento e análise 
do pedido formulado. O não atendimento poderá resultar no seu indeferimento ou 
não conhecimento e posterior arquivamento, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 HELDER HIDEAKI KOTI 
 Agente Fiscal Tributário Municipal 

   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO  

E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolado:PMC.2019.00005823-21 e anexo PMC.2020.00001635-31 
 Interessado:Gilmar Diogo Lopes 
 Cartográfico: 3442.23.71.0042.00000 
 Assunto:Revisão do lançamento de IPTU de 2019 e 2020 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor  competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos  preceitos do artigos3° e 4º combinado 
com osartigos66, 68 a70,  todos da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro parcial-
mente o  pedido de revisão dos lançamentos do IPTU e ¨Taxa de Lixo dos  exercí-
cios de 2019 e 2020 em relação ao imóvel cadastrado sob código  cartográfico nº 
3442.23.71.0042.00000, tendo em vista  que resta evidenciado nos autos a construção 
no lote, porém não foram  apresentados fatos e argumentos que justifi cassem o pe-
dido de isenção,  conforme o artigo13 da Lei Municipal nº 13.104/07, cancelando-
-os e  reemitindo-os, alterando-se de territorial para predial, com área  construída de 
 87,66 m², ano base de depreciação  2004 , categoria/padrão  RH-3  e alíquota de uso 
predominantemente residencial.  Determino a re  visão   de ofício  dos lançamentos do 
IPTU e Taxa de Lixo dos lançamentos dos exercícios de 2015 a 2017 , cancelando-
-os e reemitindo-os, alterando-se de territorial para predial, com área construída de 
 87,66 m², ano base de depreciação  2004 , categoria/padrão  RH-2  e alíquota de uso 
predominantemente residencial.  Determino ainda a revisão de ofício dos lançamen-
tos do IPTU e Taxa de Lixo dos lançamentos do exercício de 2018 , cancelando-
-os e reemitindo-os, alterando-se de territorial para predial, com área construída de 
 87,66 m², ano base de depreciação  2004 , categoria/padrão  RH-3  e alíquota  de uso 
predominantemente residencial, tudo em conformidade com  as disposições das Leis 
Municipais n° 11.111/2001e alterações, nº  6.355/90e alterações e pelos Decretos Mu-
nicipais nº 17.734/12, nº  19.360/16 e nº 19.723/2017, naquilo que couberem,desde 
que, no  momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF, ainda  
estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofíciode que tratam  os artigos145, III, 
149, VIII e parágrafo único, combinados com o  artigo173, I, do CTN, consubstan-
ciado nas disposições do artigo 23 da  Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas 
Leis Municipais nº  12.445/2005 en° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos  revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total  devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo23 da Lei Municipal  nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do  contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo  imóvel, nos termos do artigo55 da Lei Municipal nº 
13.104/2007.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários,  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade  do recurso ofi cial estabelecido pelo arti-
go74 da Lei Municipal n°  13.104/2007, alterado pela Lei Municipal n° 13.636/2009.

 Protocolado:PMC.  2018.00005  686-71   e anexos:  PMC.  2019.0000736  8  -1  7   e 
  PMC.  2020.000082  00-35 
 Interessado:   Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Limitada 
 Cartográficos:   3242.64.  47.0192.00000,  3242.64.47.0207.00000, 
3242.64.47.0237.00000, 3242.64.47.0252.00000,  3242.64.47.0267.00000, 
3242.64.47.0282.00000, 3242.64.47.0298.00000,  3242.64.47.0312.00000, 
3242.64.47.0327.00000, 3242.64.47.0342.00000,  3242.64.47.0357.00000, 
3242.64.47.0372.00000, 3242.64.47.0387.00000,  3242.64.47.0402.00000, 
3242.64.47.0417.00000, 3242.64.47.0432.00000 e  3242.64.47.0462.00000 

 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na  manifestação do setor competente e demais elementos constantes do  
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com  os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos exercícios 
de 2018 a 2020,  relativos aos imóveis codifi cados sob os nº  3242.64.  47.0192.00000,  
3242.64.47.0207.00000, 3242.64.47.0237.00000, 3242.64.47.0252.00000,  
3242.64.47.0267.00000, 3242.64.47.0282.00000, 3242.64.47.0298.00000,  
3242.64.47.0312.00000, 3242.64.47.0327.00000, 3242.64.47.0342.00000,  
3242.64.47.0357.00000, 3242.64.47.0372.00000, 3242.64.47.0387.00000,  
3242.64.47.0402.00000, 3242.64.47.0417.00000, 3242.64.47.0432.00000 e  
3242.64.47.0462.00000 , tendo em vista que os lançamentos tributários  estão cor-
retamente constituídos, visto que o valor unitário do metro  quadrado do terreno de 
233,2685 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal  nº 030, foi apurado em conformi-
dade com a Planta Genérica de Valores  aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, 
segundo critérios técnicos e  uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos 
preços correntes  das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às  
características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à  infraestrutura, 
aos equipamentos comunitários, às possibilidades de  desenvolvimento e às posturas 
legais para uso e ocupação do solo, sendo  composta pela listagem de valores de cada 
Região Fiscal e pelos mapas  georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, 
conforme  artigo2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17, e o interessado não logrou  êxito 
em comprovar que os imóveis estejam nas condições estabelecidas  nos termos do arti-
go 16-A da Lei Municipal 11.111/01.outrossim, fi cou  certifi cado que a Taxa de Coleta 
e Remoção de Lixo está corretamente  lançada, em consonância com as disposições 
dos artigos 2º, 3º e 6º da  Lei Municipal 6.355/90, combinado com os artigos 77 e 79 
da Lei Federal  5.172/66 (CTN).
  Deixo de me pronunciar  quanto a eventual ofensa ao disposto no artigo 145, II, §2º 
da  Constituição Federal e de outras questões correlatas que envolvam  matéria de 
constitucionalidade das leis, por obediência à norma expressa  no artigo 88 da Lei 
13.104/07, remetendo-as ao foro competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários   tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei  Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado: PMC.20  20.00009118-55 
 Interessado:   VP Mall Entreverdes Limitada 
 Cartográfico: 4151.6  2.75.0066.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na  manifestação do setor competente e demais elementos constantes do  
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com  os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 20  20  ,  relativo ao imóvel codifi cado sob o nº 
 4151.6  2.75.0066.00000 ,  tendo em vista que o lançamento tributário está corretamen-
te  constituído, visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de  189,4893 
UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 089, foi apurado em  conformidade com a 
Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei  Municipal nº 15.499/17, segundo crité-
rios técnicos e uniformes quanto  aos atributos físicos dos imóveis, aos preços corren-
tes das transações e  das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das  
respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos  equipamentos co-
munitários, às possibilidades de desenvolvimento e às  posturas legais para uso e ocu-
pação do solo, sendo composta pela  listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos 
mapas  georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme  artigo2º e 
Anexos I e II da Lei 15.499/17 e o impugnante não logrou  comprovar nenhuma das 
condições previstas no § 2º do artigo 16-A da Lei  Municipal nº 11.111/2001.
No mais, outros  argumentos expendidos pelo impugnante fi cam compreendidos por 
esta  decisão que por mais abrangente, os engloba e, implicitamente, os  exclui, invo-
cando para tanto, aplicação subsidiária do CPC e dos  entendimentos jurisprudenciais 
correspondentes à função administrativa  judicante, segundo  os quais o juiz não está 
obrigado a responder  todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 
motivo  sufi ciente para fundar decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos  indi-
cados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus  argumentos  (RJTJESP 
115/207).
Registre-se que no mesmo diapasão postula o enunciado dos artigos 69 e 91 da Lei 
13.104/07.
  Deixo de me pronunciar  quanto a eventual ofensa ao artigo 145, §1º da Constituição 
Federal e a  outras questões correlatas que envolvam matéria de constitucionalidade  
das leis, por obediência à norma expressa no artigo 88 da Lei 13.104/07,  remetendo-as 
ao foro competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários   tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei  Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.00005470-89
 Interessado: Nelson Alaíte Junior
 Cartográfico: 3261.24.99.0601.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na  manifestação do setor competente e demais elementos constantes do  
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com  os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2018,  relativo ao imóvel codifi cado sob o 
nº  3261.24.99.0601.00000 ,  tendo em vista que o crédito tributário está corretamente 
constituído,  visto que o valor do tributo decorreu da aplicação da alíquota  corres-
pondente e demais critérios, contidos na Lei 11.111/01 e  alterações, ressaltando que 
o valor unitário do metro quadrado do  terreno de 121,4495 UFIC/m², atribuído para a 
Região Fiscal nº 076, foi  apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores 
aprovada pela  Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes  
quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das  transações e das 
ofertas à venda no mercado imobiliário, às  características das respectivas zonas no 
tocante à natureza física, à  infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibi-
lidades de  desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo  
composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas  georreferen-
ciados com a delimitação de seus perímetros, conforme  artigo2º e Anexos I e II da 
Lei 15.499/17, ademais, fi cou certifi cado  que os limites estabelecidos no artigo19-B 
da Lei Municipal nº  11.111/01, acrescido pela Lei Complementar nº 181/2017, foram 
aplicados  em concordância com as disposições do referido diploma legal, bem como,  
da Lei Municipal 11.097/2001 que instituiu a UFIC como índice de  atualização mone-
tária no Município de Campinas, consoante Parecer Fiscal  no doc. 2959476.
  No mais, outros  argumentos expendidos pelo impugnante fi cam compreendidos por 
esta  decisão que por mais abrangente, os engloba e, implicitamente, os  exclui, invo-
cando para tanto, aplicação subsidiária do CPC e dos  entendimentos jurisprudenciais 
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correspondentes à função administrativa  judicante, segundo  os quais o juiz não está 
obrigado a responder  todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 
motivo  sufi ciente para fundar decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos  indi-
cados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus  argumentos  (RJTJESP 
115/207).
Registre-se que no mesmo diapasão postula o enunciado dos artigos 69 e 91 da Lei 
13.104/07.
  Deixo de me pronunciar  quanto a eventual ofensa ao artigo 145, §1º da Constituição 
Federal e a  outras questões correlatas que envolvam matéria de constitucionalidade  
das leis, por obediência à norma expressa no artigo 88 da Lei 13.104/07,  remetendo-as 
ao foro competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários   tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei  Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado:PMC.2019.00042867-60 
 Interessado:José Gilberto Scandiucci 
 Cartográfico:3412.63.47.0032.01001 
 Assunto:Atualização Cadastral 
Em face do exposto, com fulcro na  manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos,  e atendendo aos preceitos do arts. 3º c.c.os arti-
gos66, 69 e70,  todos da Lei Municipal nº 13.104/2007,  DEFIRO  o pedido de 
atualização cadastral em relação ao imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº  
3412.63.47.0032.01001, posto que resta evidenciado no procedimento que o imóvel 
não é mais utilizado como não residencial.  Determino a revisão de ofício dos lança-
mentos de IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2020 , cancelando-os e reemitindo-
-os, alterando-se os dados cadastrais ,  de forma que seja alterada a alíquota de uso 
predominantemente não residencial para predominantemente  residencial ,  tudo em 
conformidade com as disposições das Leis Municipais n°  11.111/2001e alterações, 
nº 6.355/90 e alterações, e pelo Decreto  Municipal n° 19.723/2017, naquilo em que 
couber,desde que, no  momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/
SMF, ainda  estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam  os 
artigos145, III, 149, VIII e parágrafo único, combinados com o  artigo173, I, do CTN, 
consubstanciado nas disposições do artigo 23 da  Lei Municipal nº 11.111/2001, al-
terada pelas Leis Municipais nº  12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar 
n° 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária  decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para  fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do  artigo23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual  crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos  futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo55 da Lei  Municipal nº 
13.104/2007.
 Deixo de recorrer  à Junta  de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se  enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo  arti-
go74 da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal  n° 13.636/2009.
 

 05 de outubro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor - DRI/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo nº COHAB.2020.00004249-46 
 Interessado: RESIDENCIAL JDL EMPREEND. IMOB. SPE LTDA  - 
CNPJ:  23.546.826/00001-56 
 Assunto:   Isenção d  o   ITBI - Programa Federal Minha Casa, Minha Vida - Lei 
Municipal nº 13.580/2009 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  fica concedida 
a isenção do   ITBI  pela transmissão dos imóveis do Empreendimento denominado 
 Residencial Torres da Espanha  relacionados na Tabela abaixo, para os respectivos 
adquirentes, com base nos CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE TERRENO 
E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENA-
ÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES - PRO-
GRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) - RECURSOS DO FGTS COM 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) 
DEVEDORES(S), contrato particular com força de escritura pública na forma do § 5º 
do art. 61 da Lei nº 4.380/64, tendo como alienante a sociedade denominada  RESI-
DENCIAL JDL EMPREEND. IMOB. SPE LTDA  - CNPJ:  23.546.826/00001-56 e 
como credora fi duciária a Caixa Econômica Federal, por se tratar de empreendimento 
produzido com base na Lei nº 13.580/09 que dispõe sobre o Programa Federal Minha 
Casa, Minha Vida, cujas unidades habitacionais são destinadas ao atendimento das 
famílias com renda mensal de até 6 salários mínimos e regularmente cadastradas no 
CIM - Cadastro de Interesse em Moradia, em conformidade com as disposições da Lei 
Municipal 13.580/2009, c.c. o art. 5º, VIII, alínea ‘d’, da Lei Municipal nº 12.391/05.  
Fica dispensada a exigência de certidão expedida pela Prefeitura Municipal de 
Campinas pelo Oficial de Registro de Imóveis , para fi ns de registro e demais atos 
relacionados à primeira transmissão dos referidos imóveis aos respectivos benefi ciá-
rios, nos termos da presente decisão.

MARCIA MARIA 
GUIZI 279.069.988-71

RUA REVERENDO PROFESSOR 
HERCULANO GOUVEIA JU-

NIOR, 450 - JARDIM DO LAGO
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 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor- DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolado: PMC.2020.00037018-19 
 Interessado: Paulo Tenenbaum 
 Código Cartográfico: 3423.13.78.0164.01001 
 Assunto: Isenção de IPTU para Imóveis Tombados Categoria Comercial 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 3º, 58, 66, 69, 70 e 82 da Lei Municipal n° 
13.104/07,  DEFIRO  o pedido de isenção do IPTU para imóveis tombados de uso co-
mercial em relação ao imóvel cadastrado sob o cartográfi co  3423.13.78.0164.01001 , 
para  o exercício de 2021 , tendo em vista que o interessado atendeu aos requisitos 
previstos no artigo 4º, inciso VIII da Lei Municipal nº 11.111/2001.  Deixo de recorrer 
 à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra 

na obrigatoriedade de recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei Municipal nº 
13.104/2007 alterada pela Lei nº 13.636/2009.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor- DRI/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

 NOTIFICAÇÃO Nº 010/2020/JMF - TERMO DE ENCERRAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO 

  Contribuinte/ Responsável: Campinas Decor Promoções de Eventos Ltda
  Endereço: Rua Antônio Ferreira, 220 - Jd. São Carlos - Campinas
  CNPJ/CPF: 01.479.538/0001-93   
  INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43.726-3 
Em concordância com os  arts. 20, 21 e 22 da Lei Municipal nº 13.104/07 , fi ca o 
contribuinte/responsável notifi cado que:
1 - A Auditoria Fiscal, em caráter de Ordem de Diligência Fiscal, (ODF) foi iniciada 
em 18/04/2019 através da Notifi cação nº 12/2019/JM de 18/04/2019, no intuito de 
analisar o período de 2015 a 2019.
   2 - Constatou-se que o contribuinte era optante pelo Regime Especial Unifi cado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) e que não havia emiti-
do notas fi scais e recolhido os impostos relativamente aos serviços de planejamento, 
organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres no que 
concerne à receita auferida com expositores para a participação no evento.
   3 - O contribuinte foi notifi cado a regularizar suas infrações emitindo notas fi scais e 
pagando os impostos devidos sem a perda da espontaneidade prevista no Inciso II do 
§ 1º do Art. 106 do Decreto Municipal 15.356/2005, a notifi cação previa uma alertava 
os efeitos do não atendimento às determinações.
   4 - Não tendo sido atendida a notifi cação acima, o contribuinte foi autuado pela 
não emissão de notas fi scais (AIIM 007265/2019) e excluído do Regime do Simples 
Nacional (já comunicados). O AIIM 003509/2020 foi lavrado para apurar o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre receitas recebidas da 
Atividade de Planejamento, Organização e Administração de feiras, exposições, con-
gressos e congêneres. Os serviços prestados estão devidamente previstos na Lista de 
Serviços, no item 17.10, introduzida pela Lei Complementar nº 116/2003 e transcrita 
pela Lei Municipal nº 12.392/05.
   5 - Dei por encerrada a fi scalização de ISSQN referente ao período mencionado sob 
item 1 nesta data.
   6 - A presente fi scalização não se revestiu de caráter homologatório.
   7 - Os Livros Razão requisitados foram devolvidos em 18/07/2019  
   Observação: Considera-se encerrado também o procedimento iniciado pela notifi ca-
ção 15/07//15/01 - AMMP de 16/07/2015.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JOSE MOACIR FIORIN 

 AFTM - CSFM/DRM/SMF 
   

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

  
 O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, 
no uso de suas atribuições legais,  NOTIFICA  o contribuinte  CAMPINAS DECOR 
PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA  - CNPJ Nº 01.479.538/0001-9362.767.528-
00 -   INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 43.726-3 , na forma disposta no  Art. 40 da Lei 
Municipal nº 12.392/05, e nos   Artigos   19, 21, Inc. IV, 22, Inciso III, 23, 29, Inc. 
I, 30 e 31 da Lei Municipal nº 13.104/07 (PPAT) , da  LAVRATURA  do  Auto de 
Infração e Imposição de Multa  nº 003509/2020 (Prot. nº 20/03/00419  PPA) , em 
05/10/2020, pelo descumprimento de obrigação principal em relação ao NÃO reco-
lhimento do ISSQN devido no que concerne à receita auferida com expositores (item 
17.10 da lista de serviços anexa à Lei Municipal 12.392/2005) para participação nos 
eventos denominados "Campinas Decor" dos anos de 2015 a 2019, no  montante de 
R$272.719,26 (75.418,0661 UFIC's)  .  Ocontribuinte poderá pagar/parcelar ou impug-
nar o crédito tributário constituído por este AIIM no prazo de 30 (trinta) dias.
  O contribuinte pode tomar vistas do processo no "Porta Aberta", situado no térreo 
do Paço Municipal, mediante pré-agendamento, conforme critérios estabelecidos pela 
Administração Tributária.  
  Tal publicação motiva-se pelo fato de não ter comparecido no dia e hora marcados 
comparecimento ao Paço Municipal para ciência e recebimento do AIIM e do Termo 
de Encerramento de Fiscalização.
ATENÇÃO: Para atendimento serão adotadas todas as medidas para que ocorra de 
modo seguro, nos termos do Art. 1ºB da Ordem de Serviço SMF nº 02/2020, tais 
como:
 - Possuir agendamento prévio.
 - Comparecer no dia e local agendado somente o cidadão que será atendido, preferen-
cialmente sem acompanhantes.
 - Poderá ser impedido o acesso de acompanhantes nos postos de atendimento da 
Secretaria Municipal de Finanças.
 - Uso obrigatório de máscaras de proteção durante todo o atendimento (não será per-
mitida a entrada nos postos de atendimento sem máscara de proteção).
 - Não comparecer ao atendimento presencial em caso de febre, tosse ou sintomas de 
gripe.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JOSE MOACIR FIORIN 

 AFTM - CSFM/DRM/SMF 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
 NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍCIO 
(VALOR FIXO)
 Protocolo SEI: PMC.2020.00046927-75
 Contribuinte:  Soares Ortolan Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ: 38.362.666/0001-62
 CCM:  618.858-3
 Assunto:  Revisão ex offi  cio do ISSQN-ofício da competência de 2020
Acolho a manifestação fi scal e, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005,  REVISO , ex offi  cio,  o lançamento tributário relativo ao ISSQN-ofício 
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da competência de  2020, com valor equivalente a 250,0000 UFIC, declarando a nuli-
dade do  referido lançamento nos termos dos artigos 145, inciso III e 149, inciso  VIII 
da Lei Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN), e  NOTIFICO   o contribuinte iden-
tifi cado que, a partir do seu ingresso no Regime  Especial de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições - SIMPLES NACIONAL  (27/08/2020), o recolhimento do ISSQN 
deve ocorrer por meio do Documento  de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, 
calculado de acordo com valor  da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas 
previstas no anexo  IV da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, 
inciso IV,  alínea “c”, § 12, da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação  de 
restituição, essa deverá ser feita em procedimento específi co.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍCIO 
(VALOR FIXO)
 Protocolo SEI: PMC.2020.00046922-61
 Contribuinte:  Marcelo Antonio Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ: 38.219.764/0001-45
 CCM:  619.743-4
 Assunto:  Revisão ex offi  cio do ISSQN-ofício da competência de 2020
Acolho a manifestação fi scal e, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005,  REVISO , ex offi  cio,  o lançamento tributário relativo ao ISSQN-ofício 
da competência de  2020, com valor equivalente a 300,0000 UFIC, declarando a nuli-
dade do  referido lançamento nos termos dos artigos 145, inciso III e 149, inciso  VIII 
da Lei Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN), e  NOTIFICO   o contribuinte iden-
tifi cado que, a partir do seu ingresso no Regime  Especial de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições - SIMPLES NACIONAL  (09/07/2020), o recolhimento do ISSQN 
deve ocorrer por meio do Documento  de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, 
calculado de acordo com valor  da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas 
previstas no anexo  IV da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, 
inciso IV,  alínea “c”, § 12, da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação  de 
restituição, essa deverá ser feita em procedimento específi co.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍCIO 
(VALOR FIXO)
 Protocolo SEI: PMC.2020.00046917-01
 Contribuinte:  Franco do Amaral, Godwin Nardiello e Silva Sociedade de Advogados
 CNPJ: 38.476.097/0001-86
 CCM:  619.981-0
 Assunto:  Revisão ex offi  cio do ISSQN-ofício da competência de 2020
Acolho a manifestação fi scal e, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005,  REVISO , ex offi  cio,  o lançamento tributário relativo ao ISSQN-ofício 
da competência de  2020, com valor equivalente a 750,0000 UFIC, declarando a nuli-
dade do  referido lançamento nos termos dos artigos 145, inciso III e 149, inciso  VIII 
da Lei Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN), e  NOTIFICO   o contribuinte iden-
tifi cado que, a partir do seu ingresso no Regime  Especial de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições - SIMPLES NACIONAL  (14/08/2020), o recolhimento do ISSQN 
deve ocorrer por meio do Documento  de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, 
calculado de acordo com valor  da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas 
previstas no anexo  IV da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º, 
inciso IV,  alínea “c”, § 12, da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação  de 
restituição, essa deverá ser feita em procedimento específi co.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO ISSQN OFÍCIO 
(VALOR FIXO)
 Protocolo SEI: PMC.2020.00046897-15
 Contribuinte:  Costa Loureiro Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ: 38.063.740/0001-40
 CCM:  618.753-0
 Assunto:  Revisão ex offi  cio do ISSQN-ofício da competência de 2020
Acolho a manifestação fi scal e, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005,  REVISO , ex offi  cio,  o lançamento tributário relativo ao ISSQN-ofício 
da competência de  2020, com valor equivalente a 350,0000 UFIC, declarando a nuli-
dade do  referido lançamento nos termos dos artigos 145, inciso III e 149, inciso  VIII 
da Lei Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN), e  NOTIFICO   o contribuinte iden-
tifi cado que, a partir do seu ingresso no Regime  Especial de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições - SIMPLES NACIONAL  (18/06/2020 ), o recolhimento do ISSQN 
deve ocorrer por meio do  Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, 
calculado de acordo  com valor da receita bruta mensal com aplicação das alíquotas 
previstas  no anexo IV da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, § 1º,  
inciso IV, alínea “c”, § 12, da Resolução supracitada e que, no caso de  solicitação de 
restituição, essa deverá ser feita em procedimento  específi co.
 

 CÉSAR C. DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS 

  
 Protocolado: 2019.00036535-64 
  Interessado: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUN-
CAMP 
  Inscrição Mobiliária: 25.808-3 
Assunto: Pedido de Cancelamento de Nota Fiscal 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal  13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF, INDEFIRO o  pedido do in-
teressado de cancelamento das NFSe nº 348468, 348469,  345912, 346911, 343199 
e 343200, tendo em vista o não cumprimento da  Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento  no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
 Protocolo SEI: 202000014673-71 
 Interessado: Supermix Concreto S/A 
 Inscrição Municipal: 24.351-5 
 CNPJ: 34.230.979/0034-74 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal  13.104/2007 e no arti-
go 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado 
para  cancelamento  das NFSe  nº 19248, 19249 e 19250 emitidas em 23/12/2019, nº 
19274, emitida em 31/12/2019 e nº 19348, emitida em 13/01/2020  todas emitidas 
para o Tomador  Consórcio Corredor BRT - Campinas , CNPJ 26.896.355/0001-02 , 
com o ISSQN pago indevidamente pelo prestador, competência  12/2019  e  01/2020  e 
 reconheço  o direito ao  crédito  do ISSQN, pago  indevidamente  pelo  Prestador  do 
serviço no valor de  496,4603 UFIC  para a inscrição mobiliária  24.351-5,  nos termos 
do § 1º do artigo 32 da lei Municipal 12.392/2005c/c Instrução Normativa SMF nº 
005/2020.
 Protocolo nº: 2019.00033358-64
 Interessado: Iron Montain do Brasil Ltda.

 IM nº: 284.946-1
 Assunto: Cancelamento de NFSe
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal  13.104/2007 e no ar-
tigo 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  INDEFIRO  o pedido do interes-
sado para  cancelamento  da NFSe  nº 40210,  emitida em 14/06/2019 ,  tendo  em vista 
o não atendimento da notifi cação 06/2020HPAP pela não  apresentação de documento 
que comprove a representatividade do  signatário Tomador,nos termos do artigo 63, 
§2º da Lei 13.104/2007.
 PROTOCOLO SEI: PMC.2019.00009416-66 
 INTERESSADO: ICTO Clínica Médica Ltda 
 CNPJ: 11.799.645/0001-52 
 IM: 174.932-3 
 ASSUNTO: Pedido de cancelamento de nota fiscal 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal  13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF, INDEFIRO o  pedido do in-
teressado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação  para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63,  parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007. 
  Protocolo: PMC.2019.00014325-61
 Interessado: Fortune Assessoria Aduaneira Ltda. EPP
 Assunto: Consulta em matéria tributária
Com supedâneo no art. 3A da Instrução Normativa DRM/SMF nº 04, de 15  de outu-
bro de 2018 e com base nos elementos do protocolado,nos termos  do art. 39, I, “c”, 
da Lei Municipal nº 13.104/2007,  não conheço  do  requerimento ora apresentado, vez 
que já havia sido iniciado o  procedimento de fi scalização referente à matéria consul-
tada quando da  apresentação da consulta.
 Protocolado : 2020.00002716-94
 Interessado: José Eduardo Gardezan & Cia Ltda-ME
 CNPJ : 74.641.200/0001-60
 Inscrição Mobiliária: 28.685-0
 Assunto: Pedido de Restituição/Compensação/Aproveitamento de ISSQN
Atendendo ao disposto nos artigos 42, 66, 69 e 70, da Lei municipal  13.104/07 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido de  Res-
tituição/Compensação  do interessado e  reconheço o direito ao crédito do ISSQN  
pago indevidamente pelo  prestador  de serviçoreferentea serviços prestados nacompe-
tência  05/2017  , equivalente a   31,6114 UFIC,  nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei 
Municipal 12.392/2005 c/c Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM - Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE HABITAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
   PROCESSO SEI 2019.00029671-15 - INTERESSADO - Secretaria Municipal de 
Habitação - Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO: 090/20 - ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 337/20 - FORNECEDOR: Galvani Mineração e Participações Ltda. - 
CNPJ 44.632.347-22  

 Em face dos elementos constantes no presente processo, ao disposto no inciso V do 
art. 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013, no art. 7º do Decreto 20.664/2020 e, con-
siderando o estabelecido na ARP 337/20, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 
854.040,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e quarenta reais), a favor da empresa 
Galvani Mineração e Participações Ltda., inscrita no  MF/CNPJ 44.632.347/0001-22, 
nas condições a seguir:

ITEM
CÓ-

DIGO 
SIM

ESPECIFICA-
ÇÃO

VALOR 
UNI-

TÁRIO   
-  R$  

UNIDA-
DE

QUAN-
TIDADE 
SOLICI-
TADA

VALOR 
TOTAL 

DA SOLI-
CITAÇÃO 

- R$

NÚCLEO DE 
APLICAÇÃO

1 33954

CONCRETO 
BETUMINOSO 

USINADO 
A QUENTE, 
FAIXA “C” – 

DNIT
OBS.: ENTRE-
GUE NA OBRA 
EM VIBROA-
CABADORA

  330,00 TONE-
LADA    2.588 854.040,00

NR VILA 
FRANCISCA, 

NR BOA 
VISTA E NR 
LAFAYETE 

ÁLVARO

 1 - Publique-se.
  2 - Encaminhe-se, após, à SEHAB-FUNDAP, a/c do Sr. Assessor de Apoio Técnico 
para conhecimento e para as providências relacionadas ao Empenho.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 

 Secretário Municipal de Habitação 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE 
AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições e 
nos termos do art. 1º, Lei Municipal nº 11.749/2003, por meio do presente edital, 
notifi ca do  Auto de Infração e Multa nº 0441 , lavrado no dia  21/08/2017,  para a 
empresa  ALAÍDES LIMBERGER (retificado) , CNPJ  55.423.420/0001-72 (retifi-
cado) , autuada no endereço  RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 426 - CENTRO , 
neste município, cujas vias se encontram no protocolo  2007/11/3064 (ratificado) . A 
infração corresponde ao valor de  R$3.329,70 - Três mil, trezentos e vinte e nove 
reais e setenta centavos - valor correspondente a 1000 UFICs de 2017),  de acordo 
com o inciso II, art. 22, da Lei Municipal nº 11.749/2003. É facultada ao autuado a 
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interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de  30 (trinta) dias a contar da 
presente data , sob pena de inscrição do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial. 

 Campinas, 04 de março de 2020 
 VERA RITA DE FREITAS 

 COORDENADORA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO 

 COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV 

  PARECER TÉCNICO EIV/RIV   Nº 16/2020 
 PROTOCOLO:  2020/11/2818
 INTERESSADO:  SOEDIL SODECO EDIFICAÇÕES LTDA.
 Endereço:  Rua Antonio Rodrigues de Carvalho, 909 - Jardim Interlagos
 Empreendimento:  Construção Residencial Multifamiliar Vertical - HMV em Zona 
de Centralidade - ZC2

 Após análise do Estudo de Impacto de Vizinhança em terreno com área de 8.715,62m², 
proveniente de anexação de lotes dos loteamentos Jardim Interlagos, Jardim Aurélia 
e Jardim Magnólia, com 232 unidades habitacionais, previsão de 928 moradores em 
28.314,54m² de área construída, protocolado em 21 de fevereiro de 2020, o interes-
sado apresentou complementações solicitadas através de "Compareça" publicado no 
Diário Ofi cial do Município de 06/04/2020. Foi encaminhado à EMDEC o Relatório 
de Impacto de Trânsito - RIT apresentado pelo interessado e foi solicitada a análise 
das Secretarias de Saúde e Educação quanto ao impacto do empreendimento nos equi-
pamentos públicos da região. 
 A partir das informações contidas no Estudo de Impacto de Vizinhança e da documen-
tação que o complementa, esta Área Técnica faz a seguinte manifestação. 
 CONSIDERANDO QUE: 
 - o empreendimento será implantado em lote proveniente da anexação de 17 lotes de 
dimensões compatíveis com unidades residenciais unifamiliares, o que ocasionará um 
adensamento 13 vezes maior do originalmente previsto nos loteamentos implantados, 
alterando signifi cativamente a relação entre os espaços privados do lote resultante e os 
espaços públicos lindeiros; 
 - o empreendimento terá 3 torres, com quatro subsolos, térreo mais 18 pavimentos; 
 - o empreendimento será implantado na área de abrangência da Centralidade Tavares 
(Art. 19 da LC 189/2018 - Plano Diretor), devendo ser atendidas as diretrizes do art. 
22, em especial quanto à integração entre espaço público e privado, valorização das 
áreas públicas para o convívio de pessoas, priorização de pedestres e ampliação e 
recuperação de calçadas, sendo necessário garantir a permeabilidade visual com todos 
os espaços públicos do entorno; 
 - o Projeto Simplifi cado apresentado indica espaços de fruição pública - EFP nos limi-
tes do empreendimento com as vias do entorno e há 90 m² de área pública contígua ao 
antigo lote 1 do Jardim Magnólia, anexado no empreendimento; 
 - o EIV aponta como medida de mitigação de parte dos impactos negativos durante a 
fase de implantação do empreendimento, um Programa de Controle e Monitoramento 
de Obras (fl s. 63 a 66- EIV); 
 - o Informe Técnico nº 012-2020 da SANASA, anexo VII do EIV, fornece as diretrizes 
de infraestrutura sanitária para a Viabilidade Técnica do empreendimento; 
 - a drenagem do empreendimento será analisada pela SEINFRA, conforme informado 
às fl s. 53 do EIV, devendo o empreendedor seguir as orientações da mesma para inter-
ligação do sistema de drenagem predial à rede de drenagem urbana; 
 - parte da mitigação à rede de drenagem ocorrerá com a implantação de reservatórios 
de acumulação de águas pluviais, com volume de retenção mínima que atenda à Lei 
Estadual nº 12.526/2007; 
 - as exigências de mitigação dos impactos no sistema viário constam do Despacho da 
EMDEC de 02/07/2020, Protocolo SEI PMC.2020.00012717-10; 
 - a partir do acréscimo populacional de 928 pessoas previsto no EIV, estima-se 118 va-
gas em creches e 176 vagas nas escolas de ensino fundamental e médio e as exigências 
de mitigação dos impactos na educação constam dos Despachos da Secretaria da Edu-
cação de 25/08/2020, do Memorando de 09/06/2020 e do Despacho de 19/06/2020, do 
Protocolo SEI PMC.2020.00017003-43; 
 - as exigências de mitigação dos impactos na saúde constam do Despacho da Secreta-
ria da Saúde de 25/09/2020 do Protocolo SEI PMC.2020.00017011-53; 
 - não foram identifi cados bens tombados ou envoltórias de proteção que incidem sobre 
o local, conforme Fichas Informativas dos imóveis de 22/08/2019; 
 A Área Técnica recomenda que a aprovação deste EIV esteja condicionada ao fi rma-
mento de Termo de Acordo e Compromisso junto ao empreendedor, com as seguintes 
obrigações: 
 I)   implementação do Programa de Controle e Monitoramento de Obras, durante a fase 
de implantação do empreendimento, com funcionamento da obra de acordo com a 
legislação municipal, especialmente as leis 11.642/2003 e 14.011/2011; 
 II)   atendimento ao inc. V do artigo 20 da LC 189/2018, garantindo largura mínima de 
4,00m em todos os passeios públicos do entorno do empreendimento, largura esta que 
poderá ser complementada por Espaço de Fruição Pública, conforme apresentado no 
Projeto Simplifi cado anexado ao EIV; 
 III)   atendimento ao art. 22 da LC 189/2018, garantindo permeabilidade visual mínima 
de 2/3 em toda a testada do lote e de 50% nos demais limites do empreendimento com 
os Espaços de Fruição Pública, passeios e áreas públicas, com priorização do pedestre 
face aos acessos de veículo, devendo ser mantido o nível do passeio público inclusive 
nos locais de entrada e saída de veículos, onde deverá haver apenas o rebaixamento 
das guias; 
 IV)   implantação e operação de reservatório de detenção provisória de águas pluviais, 
com volume que atenda à Lei Estadual nº 12.526/07; 
 V)   obtenção da manifestação da SEINFRA de viabilidade para interligação do sistema 
de drenagem predial à drenagem urbana, de acordo com os procedimentos da mesma; 
 VI)   atendimento às obrigatoriedades junto à SVDS; 
 VII)   mitigação dos impactos no sistema viário conforme Despacho e 02/07/2020, Pro-
tocolo SEI PMC.2020.00012717-10, o qual transcrevemos a seguir: 
  "  1.    Implantação/Manutenção da sinalização viária horizontal e vertical nas seguintes 
vias: 
 - Avenida Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar;  
  - Avenida Nossa Senhora da Consolação entre a Avenida Império do Sol Nascente e a 
Rua Dona Licínia Teixeira de Souza;   
   - Rua Cássio Ciampolini;    
    - Rua Professora Arlete Terezinha Pizão;     
     - Rua Comendador Jerônimo Campos Freire;      
      - Rua Osvaldo Serra;       

       - Praça Alziro Zarur;        
        - Rua Dante Suriani;         
         - Rua Expedicionário Arlindo Favorato;          
          - Rua Zelinda Santuci Cantusio;           
           - Rua Rogério Fernando Ibarra;            
            - Avenida Lícia Frederico Pettine;             
             - Rua Luiz Arrobas Martins;              
              - Rua Pompilo Morandi;               
               - Rua José da Silva Pinto;                
                - Rua Luiz Antonio de Assunpção Leite;                 
                 -                                   Rua Saulo de Carvalho Luz;                   
                   - Rua Sud Mennuci;                    
                    - Rua José dos Santos;                     
  2.                        Implantar 03 (três) pontos completos de ônibus com respectivos abrigos, padrão 
EMDEC nos pontos de parada de ônibus;                      
  3.                         Implantar 30 (trinta) placas padrão EMDEC em colunas nos pontos de parada de 
ônibus;                       
  4.                          Implantar modernização semafórica:                        
  4.1                          . Implantar as seguintes intervenções semafóricas:                         
                         - Troca do controlador semafórico para modelo DATAPROM 40A - 8/8 fases;                          
                          - Implantação de Nobreak com conversor de monitoramento remoto e                           
                           - Implantação de fi bra óptica e acessórios de rede óptica interligando os cruzamentos 
abaixo:                            
                            - Avenida José Pancetti x Rua Pompílio Morandi;                             
                             - Avenida José Pancetti x Rua Dona Licínia Teixeira de Souza;                              
                              - Balão do Tavarez x Avenida Marechal Rondon;                               
                               - Balão do Tavarez x Avenida Gov. Pedro de Toledo;                                
                                - Balão do Tavarez x Rua Santa Margarida Maria Alacoque;                                 
                                 - Avenida Marechal Rondon x Rua Reinaldo Laubenstein;                                  
                                  - Avenida Marechal Rondon x Rua Adelaide dos Santos Barreira;                                   
                                   - Avenida Marechal Rondon x Rua Dr. Francisco Mais;                                    
  4.2.                                       Troca dos grupos focais veiculares e pedestres nos cruzamentos abaixo:                                     
                                     - Balão do Tavarez x Avenida Marechal Rondon;                                      
                                      - Balão do Tavarez x Avenida Gov. Pedro de Toledo;                                       
                                       - Balão do Tavarez x Rua Santa Margarida Maria Alacoque;                                        
                                        - Avenida José Pancetti x Rua Licínia Teixeira de Souza;                                         
  4.3.                                            Implantação de laços detetores e infraestrutura adequada no cruzamento abaixo:                                          
                                          - Avenida José Pancetti x Rua Dona Licínia Teixeira de Souza;                                           
  5.                                              Todos os projetos das intervenções acima descritas deverão ser apresentados para 
a EMDEC e Prefeitura Municipal de Campinas, para aprovação dos órgãos compe-
tentes;                                            
  6.                                               Todas as intervenções deverão ser executadas às expensas do empreendedor."                                             
 VIII)                                               mitigação dos impactos nos equipamentos de Saúde conforme Despacho da 
Secretaria da Saúde de 25/09/2020 do Protocolo SEI PMC.2020.00017011-53                                                                                        , o qual 
transcrevemos a seguir:                                               
  "  1)                                                 priorização da construção de uma nova sala de vacina (metragem aproximada 
(3,5 x 3,5 metros). Nesta sala de vacina faz-se necessária a construção de sala de 
espera (aproximadamente 3,0 X 4,0m) para atender ao processo de trabalho. Na sala 
de vacina faz-se obrigatório que a mesma seja totalmente azulejada, com rede elétrica 
110 e 220, pia (com torneira) com bancada e bancada separada para preparação das 
vacinas e ar condicionado;                                              
  2)                                                 5 consultórios (metragem aproximada de 3,0 X 2,5 metros).                                               
                                               Em todos os espaços apontados é necessário cabeamento de internet, rede elétrica, 
instalações hidráulicas, colocação de pias (com torneiras sem acionamento manual).                                                
  3)                                                   mobiliários nesses novos espaços (escrivaninhas, cadeiras, armários, macas), assim 
como10 computadores (oito computadores tipo 1 e dois computadores tipo 02) pois a 
UBS faz uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).                                                 
                                                 Deverá ser mantido o padrão de acabamento da atual UBS.                                                  
                                                  No local da atual Unidade Básica há terreno disponível para a ampliação.                                                   
                                                   O projeto deverá ser elaborado pelo interessado."                                                    
 IX)                                                      mitigação dos impactos nos equipamentos de Educação, quanto à Educação Infan-
til conforme Memorando de 09/06/2020 do Protocolo SEI PMC.2020.00017003-43, o 
qual transcrevemos a seguir:                                                     
  "(...)                                                      construção de 1 unidade educacional, com 9 salas para atendimento em período 
integral e 2 salas para atendimento em período parcial, com capacidade de atendimen-
to aproximado de 300 crianças em cada unidade."                                                      
                                                      Quanto ao Ensino Fundamental e EJA não haverá necessidade de mitigação, conforme 
Despacho de 19/06/2020, o qual transcrevemos a seguir:                                                       
  "                                                       (...) levando-se em conta as vagas disponíveis nas escolas desta região e o aden-
samento populacional previsto, conclui-se que a escola da AII, juntamente com as 
escolas mais próximas, possuem capacidade de absorção de novas matrículas que re-
sultariam deste empreendimento."                                                       
                                                       Não foram analisados os demais parâmetros que competem ao processo de aprovação 
do empreendimento e que futuras obras e ampliações não estarão isentas de novo EIV, 
de acordo com a legislação vigente.                                                        
                                                        Este parecer não isenta o empreendedor de seguir outras exigências e leis, bem como 
atender a possíveis exigências de outros órgãos municipais.                                                        

 Daniela Zacardi  Arquiteta Urbanista Matrícula: 126.192-4
 Érica Moriconi Pacheco  Arquiteta Urbanista Matrícula: 28.740-7
 Ester Ishikawa Real                                                          Arquiteta Urbanista 127.226-8                                                        
                                                         

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 MARCIO RODRIGO BARBUTTI 

 COODERNADOR EIV-RIV/SEPLURB 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
MULTA E INTIMAÇÃO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CON-
TROLE URBANO 

 
A Diretoria do Departamento de Controle Urbano e a Coordenadoria de Fiscaliza-
ção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo tornam públicos os atos 
administrativos (Auto de Infração e Multa - AIM e Intimação - Int.)  praticados nos 
termos da Lei Municipal nº 11.749, de 13 de novembro de 2003, e dá ciência deles aos 
interessados relacionados a seguir:
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PROTOCOLO CÓDIGO CARTO-
GRÁFICO RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ ENDEREÇO

Nº DO ATO 
ADMINIS-
TRATIVO

DATA DA 
AUTUAÇÃO

CAPITU-
LAÇÃO 

LEGAL DA 
INFRAÇÃO

CAPITULA-
ÇÃO LEGAL 
DA PENALI-

DADE

VALOR
ANO 
REF 
UFIC

QUANT. DE 
UFICS

2013/11/5153 3432.23.04.0111 PEDRO AUGUSTO 
MARTINS 120.552.428-22

RUA JACINTA ROSA 
DE SÃO JOSÉ, 285 
– PARQUE INDUS-

TRIAL

AIM 5551 30/08/2017 (*1)

ART. 1º

INCISO II – 
ART. 22 R$ 3.329,70 2017 1000

INT. 14026 30/08/2017 (*2) ___ ___ ___ ___

2015/11/7626 3422.43.87.0001
BK BRASIL OPERA-

ÇÃO E ASSESSORIA A 
RESTAURANTES S.A.

13.574.594/0405-70
AVENIDA IGUATE-
MI, 777 – LOJA 217A 
– VILA BRANDINA

AIM 4995 17/05/2018 (*1) ART. 1º INCISO II – 
ART. 22 R$ 3.390,60 2018 1000

2015/11/1034 3423.51.16.0166.01001 HEBE AZEVEDO MAR-
QUES MONTEIRO 964.420.268-68

RUA ANTÔNIO 
CESARINO, 149 – 

CENTRO
AIM 4515 28/03/2017 (*1) ART. 1º INCISO II – 

ART. 22 R$ 3.329,70 2017 1000

Observações:
(*1) Prazo para interpor recurso: 30 (trinta) dias corridos, a contar da presente data.
  (*2) Prazo para interpor recurso: 03 (três) dias úteis, a contar da presente data.
 

 Campinas, 08 de agosto de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 VERA RITA DE FREITAS 

 COORDENADORA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE EMBARGO 

 
A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições vem, pelo presente Edital, notifi car VINCENZO GABRIEL ROMANO BARBAGALLO, 
CPF: 403.988.878-29, que a obra localizada à RUA DOMINGOS MINGATTO   JUNIOR,   N.   237,   JD.   BOTANICO  (CÓD.   CARTOGRÁFICO: 4312.43.77.0686), neste 
município, encontra-se embargada, por meio do Auto de Embargo n.º  0781, lavrado em  29/08/2019, por ter infringido o Art. 21 da Lei Complementar 09/2003, cujas vias se 
encontram no protocolo 2019/156/5903. A partir da data desta publicação, deverá a obra permanecer paralisada no estágio descrito   e   detalhado   no   referido   protocolo,   até   
sua   regularização   defi nitiva,sujeitando-se à imposição de multa nos termos do Art. 167, caso haja desrespeito ao embargo.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - CF 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 
A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas
atribuições, torna pública a presente intimação N.° 02753, lavrada em 29/08/2019em nome de VINCENZO GABRIEL ROMANO BARBGALLO, CPF: 403.988.878-29, refe-
rente ao  imóvel localizado na RUA DOMINGOS MINGATTO JUNIOR,N.237   -   JD.   BOTÂNICO,(CÓD.   CARTOGRÁFICO:  4312.43.77.0686),   neste município, cujas 
vias se encontram no protocolo  2019/156/5903.  A intimação corresponde   a   obrigação   constituída   na  Lei   Complementar   09/03,   Art.   43, estabelecendo-se que deva  
REGULARIZAR O IMÓVEL no prazo de  30 (trinta dias)  a contar desta  publicação. O não  cumprimento  da  presente  intimação ensejará a imposição de multa e adoção de 
medidas previstas nos citados diplomas legais.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 
A   Secretaria   Municipal   de   Planejamento   e   Urbanismo,  no   uso   de   suas atribuições, torna pública a presente intimação N.°1086, lavrada em 23/08/2019 em nome   
de  CHRISTOPHER   WAY   LUNG   WU,   CPF   315.198.238-78,   referente   ao imóvel   localizado   à   Rua   Dirceu   Martins   Ribeiro,   N.107,   Vila   IAPI   (CÓD. 
CARTOGRÁFICO:  3414.42.37.0013), neste município, cujas vias se encontram  noprotocolo  2019/156/5270.  A   intimação  corresponde   a   obrigação   constituída   na  Lei 
Complementar Nº 09/2003, Art.21, estabelecendo-se que deva “apresentar alvará de reforma” no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da 
presente intimação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE EMBARGO 

 
A   Secretaria   Municipal   de   Planejamento   e   Urbanismo,  no   uso   de   suas atribuições   vem,   pelo   presente   Edital,   notifi car  CHRISTOPHER   WAY   LUNG   
WU,CPF 315.198.238-78,  que a obra localizada à  Rua Dirceu Martins Ribeiro , N.107,Vila IAPI  (CÓD. CARTOGRÁFICO:  3414.42.37.0013), neste município, encontra-se 
embargada, por meio do Auto de Embargo n.º  732  lavrado em 23/08/2019, por ter infringido   o   Art.   21   da   Lei   Complementar   09/2003,   cujas   vias   se   encontram   
no protocolo   2019/156/5270.   A   partir   da   data   desta   publicação,   deverá   a   obra permanecer paralisada no estágio descrito e detalhado no referido protocolo, até sua 
regularização defi nitiva, sujeitando-se à imposição de multa nos termos do Art. 167,caso haja desrespeito ao embargo.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 
A   Secretaria   Municipal   de   Planejamento   e   Urbanismo,  no   uso   de   suas atribuições, torna pública a presente intimação N.°1080, lavrada em 20/08/2019 em nome   de  
LAZARA   MARIA   MOREIRA,   CPF   079.857.198-57,   referente   ao  imóvel localizado à  Rua Santa Bárbara do Rio Pardo , N.972, Jardim Nova Europa  (CÓD. CARTO-
GRÁFICO:    3443.12.17.0030.01001),   neste   município,   cujas   vias   se encontram   no   protocolo  2019/156/5240.  A   intimação   corresponde   a   obrigação constituída 
na  Lei Complementar Nº 09/2003,  Art. 106, estabelecendo-se que deva”recuperar e pavimentar o passeio público sob pena de multa” no prazo de 30 (trinta)dias a contar desta 
publicação. O não cumprimento da presente intimação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 
A   Secretaria   Municipal   de   Planejamento   e   Urbanismo,  no   uso   de   suas atribuições, torna pública a presente intimação N.°1079, lavrada em 20/08/2019 em nome   de  
LAZARA   MARIA   MOREIRA,   CPF   079.857.198-57,   referente   ao  imóvel localizado à  Rua Santa Bárbara do Rio Pardo , N.972, Jardim Nova Europa  (CÓD. CARTO-
GRÁFICO:    3443.12.17.0030.01001),   neste   município,   cujas   vias   se encontram   no   protocolo  2019/156/5240.  A   intimação   corresponde   a   obrigação constituída 
na  Lei Complementar Nº 09/2003,  Art. 106, estabelecendo-se que deva”recuperar e pavimentar o passeio público sob pena de multa” no prazo de 30 (trinta)dias a contar desta 
publicação. O não cumprimento da presente intimação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
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 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 
A   Secretaria   Municipal   de   Planejamento   e   Urbanismo,  no   uso   de   suas 
atribuições, torna pública a presente intimação N.°1079, lavrada em 20/08/2019 em 
nome   de  LAZARA   MARIA   MOREIRA,   CPF   079.857.198-57,   referente   ao  
imóvel localizado à  Rua Santa Bárbara do Rio Pardo , N.972, Jardim Nova Europa  
(CÓD.CARTOGRÁFICO:    3443.12.17.0030.01001),   neste   município,   cujas   
vias   se encontram   no   protocolo  2019/156/5240.  A   intimação   corresponde   a   
obrigação constituída  na  Lei Complementar Nº  09/2003,  Art. 21, estabelecendo-se  
que  deva”apresentar alvará de reforma” no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta 
publicação.O não cumprimento da presente intimação ensejará a imposição de multa 
e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

 
A   Secretaria   Municipal   de   Planejamento   e   Urbanismo,  no   uso   de   suas 
atribuições, torna pública a presente intimação N.°1081, lavrada em 20/08/2019 em 
nome   de  LAZARA   MARIA   MOREIRA,   CPF   079.857.198-57,   referente   ao  
imóvel localizado à  Rua Santa Bárbara do Rio Pardo , N.972, Jardim Nova Europa  
(CÓD. CARTOGRÁFICO:    3443.12.17.0030.01001),   neste   município,   cujas   
vias   se encontram   no   protocolo  2019/156/5240.  A   intimação   corresponde   a   
obrigação constituída na  Lei Complementar Nº 09/2003,  Art. 152, estabelecendo-se 
que deva”colocar   placa   de   engenheiro   com   dados   da   obra”  no   prazo   de   
30   (trinta)   dias   a contar   desta   publicação.   O   não   cumprimento   da   presente   
intimação   ensejará   a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados 
diplomas legais.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE EMBARGO 

 
A   Secretaria   Municipal   de   Planejamento   e   Urbanismo,  no   uso   de   suas 
atribuições   vem,   pelo   presente   Edital,   notifi car  LAZARA   MARIA   MOREI-
RA,   CPF 079.857.198-57,  que a obra localizada à  Rua Santa Bárbara do Rio Pardo , 
N.972,Jardim   Nova   Europa   (CÓD.   CARTOGRÁFICO:   3443.12.17.0030.01001),   
neste município, encontra-se embargada, por meio do Auto de Embargo n.º  730  la-
vrado em 20/08/2019, por ter infringido o Art. 21 da Lei Complementar 09/2003, 
cujas vias se encontram no protocolo 2019/156/5240. A partir da data desta publica-
ção, deverá a obra permanecer paralisada no estágio descrito e detalhado no referido 
protocolo,até sua regularização defi nitiva, sujeitando-se à imposição de multa nos ter-
mos do Art. 167, caso haja desrespeito ao embargo.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 
 DEFERIDO 
PROT. 20/11/7007 AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAES-
TRUTURA LTDA.

 INDEFERIDOS 
PROT. 20/11/900 MAXMIX COMERCIAL LTDA - PROT. 13/10/57654 IRACIL-
DA ANTUNES PARRA - PROT. 15/11/21624 EVERTON DA SILVA SANTOS 
ESTACIONAMENTO - ME - PROT. 20/11/9460 ROBSON ROBERTO SANCHES 
- PROT. 18/11/4702 DIAS CINEMATOGRAFICA LTDA - PROT. 20/11/3463 AN-
TONIO APARECIDO FERREIRA PINTO - PROT. 20/11/3464 ANTONIO APARE-
CIDO FERREIRA PINTO - PROT. 20/11/2904 VLADEMIR MESSIAS RIBEIRO.

 INDEFERIDA A SOLICITAÇÃO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR 
PROT. 20/10/12927 ELAINE CRISTINA DE SOUZA FERREIRA FULFULE.

 INDEFERIDO O RECURSO DE PRAZO À FOLHA 33 
PROT. 14/11/16771 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (JACK-
SON MARCEL DA SILVA ME).

 INDEFERIDO O RECURSO DE CANCELAMENTO DO PROTOCOLADO À 
FOLHA 35 
PROT. 14/11/16771 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (JACK-
SON MARCEL DA SILVA ME).
 
  COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT. 19/11/12995 JOSE LUIZ ARAUJO RESTAURANTE - PROT. 19/11/12472 
GUA.CO RESTAURANTE LTDA - PROT. 19/11/14296 RODRIGO LUIS GIOLI-
TO BIZERRIL ME - PROT. 19/11/14961 RUMON TRANSPORTES DE CARGAS 
LTDA - PROT. 19/11/15272 VILLANI ALPHAVILLE RESTAURANTE LTDA - 
ME - PROT. 196/11/15322 RISOTTO JARAGUA RESTAURANTE EIRELI - EPP 
- PROT. 19/11/17442 V.C. DE FREITAS EIRELI - PROT. 20/11/741 QUALIFUND 
- OBRAS ESPECIAIS LTDA - PROT. 20/11/3509 GIRAMUNDO BERÇARIO E 
EDUCAÇÃO INFANTIL EIRELI - PROT. 20/11/6122 WANDERLEY SEVILHA - 
PROT. 20/11/406 REIBAT BATERIAS LTDA - PROT. 19/11/9365 PAGUE MENOS 
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PROT. 20/11/6770 HM & 
POLO CONSULTORIA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 
PROT. 20/11/9449 CLARO S/A - PROT. 20/11/6183 DIAGNOSTICA CAMPINAS 
COMERCIAL LTDA - EPP - PROT. 19/11/16587 PERALTA COMERCIO E IN-
DUSTRIA LTDA - PROT. 20/11/7772 MEDS SAUDE INTEGRADA E SERVIÇOS 
LTDA - PROT. 20/11/1961 N & F - ORTHO DENTAL LTDA - PROT. 20/11/7741 
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. - PROT. 20/11/7525 
PEDRO CORREA DE CALDAS - PROT. 20/11/7469 BOLSI & CINDY RESTAU-
RANTE LTDA - PROT. 20/11/7376 R.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE-
RIAIS DE ISOLAMENTO TERMICO LTDA - PROT. 20/11/7314 SAUNA TRES 
CHIC LTDA - ME - PROT. 20/11/7315 RAFAEL JUNIOR APARECIDO BENTO 
- PROT. 20/11/6803 R & F - CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA 

- PROT. 20/11/981 PACTUS COMERCIO DE PEÇAS USADAS DE VEICULOS 
AUTOMOTORES LTDA - ME.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 
 Solicitação Semurb On-line:  nº 5838
 Protocolo:  2020/99/609
 Proprietário:  CLEITON JOSE GONCALVES
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Reforma Pequena

 Solicitação:  5821
 Protocolo:  2020/99/759
 Proprietário:  ALDNER TEIXEIRA DE SOUZA
 Decisão:  Indefi ro projeto de Ampliação de Área Construída

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5754
 Protocolo:  2020/99/711
 Proprietário:  GELSON JOÃO DE AGUIAR
 Decisão:  Pendências no projeto de Reforma Pequena
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5499
 Protocolo:  2020/99/353
 Proprietário:  JOAO MARCOS DE CASTRO MENDES
 Decisão:  Pendências no projeto de Construção Nova
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 4990
 Protocolo:  2019/99/985
 Proprietário:  DICKERSON PEREIRA
 Decisão:  Pendências no projeto de Construção Nova
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5835
 Protocolo:  2020/99/710
 Proprietário:  THAÍS BAROZI FIORAVANTE TOSSINI
 Decisão:  Pendências no projeto de Reforma Pequena
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5671
 Protocolo:  2020/99/454
 Proprietário:  ARMANDA PAULA NARESSI GONCALES
 Decisão:  Pendências no projeto de Reforma Pequena
 Prazo:  30 dias

 Solicitação:  6078 
 Protocolo:  2020/99/777 
 Proprietário:  MARIO CESAR MOREIRA 
 Decisão:  Alvará de Execução emitido conforme Lei Complementar 110/15 - ARI

 Solicitação:  5823 
 Protocolo:  2020/99/561 
 Proprietário:  MAGNO CORREA ARTERO 
 Decisão:  Alvará de Execução emitido conforme Lei Complementar 110/15 - ARI

 Solicitação:  6079 
 Protocolo:  2020/99/778 
 Proprietário:  MARIA DE MAGDALA VERBICARO PERDOMO 
 Decisão:  Alvará de Execução emitido conforme Lei Complementar 110/15 - ARI

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5052
 Protocolo:  2020/99/35
 Proprietário:  MAURO ROBERTO PEREIRA
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Reforma Pequena

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5472
 Protocolo:  2020/99/369
 Proprietário:  GEORGES EVANGELOS FASSOLAS
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Reforma Pequena

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5737
 Protocolo:  2020/99/601
 Proprietário:  RUBENS GERALDO DE SOUZA LEITE
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Reforma Pequena

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5852
 Protocolo:  2020/99/691
 Proprietário:  ANGELINA CRISTINA CARRILLI
 Decisão:  AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5661
 Protocolo:  2020/99/469
 Proprietário:  SERGIO ANTONIO SILVEIRA
 Decisão:  AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5631
 Protocolo:  2020/99/443
 Proprietário:  TIAGO HENRIQUE ROSPENDOWSKI
 Decisão:  Pendências no projeto de Construção Nova
 Prazo:  30 dias

 Solicitação:  5485
 Protocolo:  2020/99/388
 Proprietário:  BRUNA DE AMARAL MARTINS
 Decisão:  Indefi ro projeto de Ampliação de Área Construída

 DEFERIDOS 
PROT. 18/11/10193 MREIS PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT. 20/11/8626 ANDER-
SON EDUARDO RANGEL - PROT. 20/11/4297 MARCELO RICARDO AZEVEDO 



15Campinas, terça-feira, 06 de outubro de 2020 Diário Ofi cial do Município de Campinas

DELLIAS - PROT. 20/11/8407 CPN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 
PROT. 20/11/8690 HUMBERTO PEDRO JUNIOR - PROT. 20/11/7882 CONDO-
MINIO EDIFICIO DELPHOS - PROT. 20/11/7330 ATTOS JONATHAN JACOME 
DE SOUZA - PROT. 20/11/7796 OSMAR BRANDT DE FARIA - PROT. 20/11/1170 
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - PROT. 20/11/4282 FRANCISCO 
GARCIA DE QUEIROZ FILHO - PROT. 20/11/8920 SILVIO NASCIMENTO JU-
NIOR - PROT. 20/11/9565 DOUGLAS LUZ DE SOUZA - PROT. 20/11/8675 ADE-
MILSON LOPES MAGALHAES - PROT. 20/11/6278 PAULO HENRIQUE DA 
SILVA - PROT. 20/11/5684 ELISANGELA DOMINGUES SANCHES SILVEIRA 
PORTO - PROT. 20/11/934 ARILDO GOMES DE OLIVEIRA - PROT. 20/11/6479 
JACYRO FLORIANO DOS SANTOS.

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT. 19/11/16487 DEVANILDE SOARES RIBEIRO FERREIRA - PROT. 
19/11/12761 RILZIMAR RODRIGUES DE QUEIROZ - PROT. 19/11/1185 GER-
SON FERREIRA - PROT. 20/11/6262 JOAO EDUARDO CABRAL MITICA 
- PROT. 20/11/9177 LIGIA BARRETO PUPO CAGLIARI - PROT. 20/11/9463 
CONTOPO CONSTRUÇÃO E TOPOGRAFIA EIRELI - PROT. 20/11/9369 HANS 
HENRIK KNUDSEN - PROT. 20/11/9351 CICERA DA COSTA BARBOSA CAR-
VALHO - PROT. 20/11/9347 FABIO MARTINS DE OLIVEIRA DIAS - PROT. 
20/11/9295 ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS (PAROQUIA SANTA MARGARI-
DA MARIA ALACOCQUE) - PROT. 20/11/9201 COOPERATIVA HABITACIO-
NAL CHAPADAO - PROT. 20/11/6273 ORLANDO FRANZOI - PROT. 20/11/9325 
ROGERIO EUGENIO DA SILVA - PROT. 20/11/8243 PEDRO GALVAO - PROT. 
20/11/8482 MARCOS VINICIUS CUSTODIO - PROT. 20/11/5467 CLIMERIO 
DOS SANTOS VIEIRA - PROT. 20/11/8298 FERNANDO PAULO DUARTE NOVO 
- PROT. 20/11/9596 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 
- PROT. 20/11/8762 DOUGLAS BRAMBILLA - PROT. 20/11/8763 DOUGLAS 
BRAMBILLA - PROT. 20/11/8764 DOUGLAS BRAMBILLA - PROT. 20/11/8765 
DOUGLAS BRAMBILLA - PROT. 20/11/8635 MARIA CRISTINA TRAD NERY 
- PROT. 20/11/8961 AURELIO WILHAM XAVIER - PROT. 20/11/9273 HELIO 
ARMANI NETO - PROT. 19/11/11279 IGOR CARDIA SOARES SOUZA - PROT. 
20/11/6152 PETRUCCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - PROT. 
20/11/8797 GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO HOSSRI - PROT. 
20/11/9318 INIVALDO JOAO DE SOUZA - PROT. 20/11/6890 CESAR ALEXAN-
DRE JORDAO PERALES - PROT. 20/11/8443 LUIZ GONZAGA MONTANHEI-
RO FILHO - PROT. 20/11/8309 EDSON MARQUES - PROT. 20/11/8805 ABILIO 
SERGIO DA SILVA SANTOS - PROT. 20/11/8916 ALEXANDRE RODRIGUES DA 
SILVA - PROT. 20/11/9389 JANDIRA FEITOSA HONORATO - PROT. 20/11/9110 
BRUNO BRUSCHI PIOVESAN - PROT. 20/11/8817 ANDRE WERNER - PROT 
.20/11/9153 EDUARDO TADEU BARACAT - PROT. 20/11/9156 EDUARDO TA-
DEU BARACAT.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ENG. SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORA DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 MÉDICOS -  EDITAL 03/2019 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convo-
ca a candidata abaixo relacionada, por ordem de classifi cação, a comparecer dia 
 08/10/2020 (quinta-feira), às 9h30min, ao Salão Vermelho (térreo) do Paço Mu-
nicipal   - Avenida Anchieta, 200 - Centro - Campinas ,para realização de reunião de 
preenchimento de vagas.
  A candidata (ou seu procurador, devidamente identifi cado) deverá comparecer com 
documento original de Identidade - R.G.   

  Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.  

MÉDICO – GERAL

CLA NOME DOCUMENTO

196 PATRICIA MANSUR PINHEIRO 25904998-0
     

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

   

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA N° 94208/2020 

  DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE LUCIA MARIA COSTA PASSOS , SER-
VIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .

  O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora LUCIA MARIA COSTA PASSOS, matrícula 103.247-0, RG 
37.122.570-X, CPF 458.244.446-68, PASEP 1.089.454.972-0, aposentadoria voluntá-
ria por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Professor Educa-
ção Básica II, Subgrupo D-A, Nível 3, Grau C, com jornada de trabalho de 32 horas 
semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 2014/10/67361 e 
no SEI processo nº CAMPREV.2020.00000906-31.

  As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.

  Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
    
   

 COMUNICADO 
  

 A Junta Médica Ofi cial CONVOCA os (as) relacionados (as) abaixo a comparecer em 
sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames Médicos, à Rua 

José Paulino, nº.1345, Espaço Arcadas, 5º Andar.  

 Laide Paulino, CPF127.083.348-08
  Dia:07/10/20(4ª feira) às 9:00hs.

  Priscila Tchana Oba, matrícula: 129075-4
  Dia:07/10/20(4ª feira) às 9:30hs.

 Sirlene Borges dos Santos de Campos, CPF 226.394.068-50
  Dia: 07/10/2020 (4ª feira) às 10:00hs.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

   

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 001/2019) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos  comunica  os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos 
candidatos aos cargos públicos relacionados abaixo:

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome: ADRIANA ZAKIA COSTA
Avaliação Médica: APTO

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome: ANGELICA GALVANI MIR
Avaliação Médica: APTO

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome: SARAH REGINA MARIALVA SACCHI
Avaliação Médica: APTO

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ANOS INICIAIS
Nome: ANDREIA CARDOSO SANTOS
Avaliação Médica: APTO

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - GEOGRAFIA
Nome: LUCAS FERREIRA ROSA PENHA
Avaliação Médica: APTO
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
  MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
   

 PORTARIA REPUBLICADA 
  

  PORTARIA N.94247/2020 

  O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n°2020/10/7178 

 RESOLVE 

  Ceder no período de 05/10/2020 a 31/12/2020, a servidora NAYARA SANTOS PE-
REIRA RODRIGUES, matrícula nº 129043-6, para sem prejuízo dos vencimentos, 
prestar serviços junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - Juízo da 274ª 
Zona Eleitoral - Campinas. 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS. 

 Com base nas informações e demais elementos que instruem os protocolos, 
defi ro 30 (trinta) dias de licença - prêmio aos requerentes relacionados 

abaixo, para que sejam usufruídas a partir das datas consignadas: 
# MATRÍCULA NOME PROTOCOLO INÍCIO

1 1030736 ALEXANDRE CESAR 
DE CONTI 7005456/2007 13/07/20

2 1063278 ANA LAURA TOSI Z 
BORTOLLI 7008099/2006 14/09/20

3 1038621 ANA MARIA SALVA-
DEGO 6000561/2006 08/09/20

4 1274996 BARBARA BARRADAS 
RODRIGUES 1006853/2019 04/09/20

5 936502 CLEIDE CARBONERO 
LUTITTO 0063706/2000 25/08/20

6 363863 EDITE DIAS FEITOSA 
RODRIGUES 1050755/2005 28/08/20

7 292605 ESTELA MARIA DE A S 
E MELLO 0006755/2002 12/09/20

8 908150 FRANCK APARECIDO 
RUIZ 0061014/2001 08/09/20

9 1195921 GISELE CAMOLEIS 
SANTANA 6001384/2014 09/09/20

10 1083732 GUSTAVO ALBUQUER-
QUE ZALOCHI 1046412/2007 01/09/20

11 459070 HERMES DE AZEVEDO 
C NETO 1022714/2004 09/09/20

12 925179 IDA FRANCO DE 
MORAES 0005939/1998 01/09/20

13 287385 JORGE ANTONIO 
SILVEIRA MELO 0037044/2002 18/08/20

14 656453 JOSE FRANCISCO DE 
ASSIS DA LUZ 0070125/1997 01/09/20

15 1289250 JOYCE PEXE GON-
CALVES 1002179/2020 17/08/20
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16 1207822 MARCIA MARIA REIS 
VIEIRA RAMOS 1028145/2015 01/09/20

17 939765 MARCIO LUIZ CAR-
DOSO 0066804/2000 24/08/20

18 904163 MATIAS JOSE LALIER 5000365/2001 01/09/20

19 792551 MILTON QUARTIERI 1029192/2007 16/09/20

20 1029304 NEUZA ROSA DA 
SILVA 5001703/2010 01/09/20

21 965774 ODIVALDO GERALDO 
TUNIN 7004713/2008 01/09/20

22 1258907 WANDER FERNANDO 
DE MORAIS 1020022/2018 01/09/20

  
 Campinas, 24 de setembro de 2020 

 ELIZABETE FILIPINI 
 Secretária Municipal de Recursos Humanos 

 PORTARIAS ASSINADAS PELO EXMO. SR. PREFEITO 
  

 PORTARIA N.94253/2020 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e,  
 RESOLVE 
Nomear a partir de 06/10/2020, o Sr. FELIPE CAMPOS DE SOUZA, RG 4105093-0, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Departamental nível IX, junto à Secre-
taria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear a partir de 06/10/2020, o Sr. JOÃO BATISTA GADIA, RG 6947177-0, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Superior nível VI, junto à Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo.
Nomear a partir de 06/10/2020, o Sr. PAULO HENRIQUE DE LIMA, RG 26218180-
0, para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior nível V, junto à Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.
Revogar a partir de 06/10/2020, o item da portaria n° 94195/2020, que nomeou o Sr. 
SERGIO DE BRITO PEREIRA FIGUEIRA, RG 4121394-3, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Superior nível VI, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Social e de Turismo.
Nomear a partir de 06/10/2020, o Sr. SERGIO DE BRITO PEREIRA FIGUEIRA, RG 
4121394-3, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento, junto ao 
Departamento de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Social e de Turismo.
 PORTARIA N.94254/2020 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00048455-12
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 01/10/2020, o Sr. Marcelo Augusto Khon Lanciote, 
matrícula nº 125133-3, do cargo em comissão de Diretor de Departamento, junto ao 
Departamento de Auditoria Interna, da Secretaria Municipal de Gestão e Controle. 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
  Protocolo: PMC.2020.00047351-72
 Interessado: MONICA ANTONIA CORTEZZI DA CUNHA
  CNPJ/ CPF: 078.748.628-05
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
 DEFERIDO 

 Protocolo: PMC.2020.00047842-03
 Interessado: REGINA MIKIKO MIYAGUSKO
 CNPJ/ CPF: 054.825.728-03
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
 DEFERIDO 

 Protocolo: PMC.2020.00047710-55 
  Interessado: RODRIGO KENJI GONSALES ITO
  CNPJ/ CPF: 365.193.618-01
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
 DEFERIDO 

 Protocolo: PMC.2020.00047667-28 
  Interessado: PAOLLA LIMY MATSUURA ALBERTON
  CNPJ/ CPF: 282.288.648-25
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
 DEFERIDO 

 Protocolo: PMC.2020.00045115-76 
  Interessado: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.
  CNPJ/ CPF: 29.435.005/0084-56
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
 DEFERIDO 

 Protocolo: PMC.2020.00045451-28
 Interessado: RECOVERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CNPJ/ CPF: 33.079.282/0001-13
  Assunto: LICENÇA SANITÁRIA INICIAL e Assunção de Responsabilidade Técni-
ca de Gabriel Abdo Elica Pecchia, CRM 120513
 DEFERIDO 

 Protocolo: PMC.2020.00031831-76
 Interessado: COP Centro Odontológico Progresso de Campinas LTDA
  CNPJ/ CPF: 22.538.620/0001-11
  Assunto: LICENÇA SANITÁRIA INICIAL e Assunção de Responsabilidade Técni-
ca de Rullian Frenhan Alves, CROSP:108.369, CPF 089793046-09
 DEFERIDO 

 Protocolo: PMC.2020.00033511-41 

  Interessado: INSTITUTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DE CAMPINAS LTDA-
-ME
  CNPJ/ CPF: 14.464.396/0001-32
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
 DEFERIDO  

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ANA LUCIA MONTINI  RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: PMC.2020.00035473-99 
  INTERESSADO: RAGI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA-
RES EIRELI
  CNPJ/ CPF: 01.479.465/0001-30
  Assunto: DEFESA/RECURSO
  INDEFIRO o presente documento. E MANTENHO o AIP 2687174 de multa.  
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: PMC.2020.00017806-06 
 INTERESSADO : LL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA
 CPF/CNPJ : 22.395.557/0004-54
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTO 
COM EQUIPAMENTO DE RX
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00047845-48 
 INTERESSADO : EUGÊNIO ROBERTO MARQUES
 CPF/CNPJ : 025.040.758-20
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00047191-34 
 INTERESSADO : THAIS MESQUITA DE CAMARGO BRUNOZI
 CPF/CNPJ : 349.663.598-30
 ASSUNTO : LICENÇA SANITÁRIA INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABI-
LIDADE TÉCNICA DE THAIS MESQUITA DE CAMARGO BRUNOZI, CREFI-
TO3/SP: 135730-F.
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00039604-15 
 INTERESSADO : HELOÍSA HELENA RODRIGUES LEITE
 CPF/CNPJ : 120.698.978-50
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTO 
COM EQUIPAMENTO DE RX
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00042881-33 
 INTERESSADO : IVAIR DONIZETI BERTULESSI
 CPF/CNPJ : 079.764.258-70
 ASSUNTO : LICENÇA SANITÁRIA INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABI-
LIDADE TÉCNICA DE IVAIR DONIZETI BERTULESSI, TÉCNICO EM ACU-
PUNTURA, REGISTRO 86909/03
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00038158-22 
 INTERESSADO : ADRIANA S SANTOS ASSISTENCIA A IDOSOS ME
 CPF/CNPJ : 16.383.871/0001-71
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
 INDEFERIDO  a solicitação de renovação da licença por tratar-se de outro endereço.  
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00038752-13 
 INTERESSADO : ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A
 CPF/CNPJ : 29.435.005/0084-56
 ASSUNTO : LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO- LTA
 INDEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00046715-14 
 INTERESSADO : BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.
 CPF/CNPJ : 06.042.467/0001-80
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
 DEFERIDO  

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA comunica: 

  PROTOCOLO: PMC.2020.00027149-33 
 INTERESSADO : Luis Henrique Saconi Sanches
 CPF/CNPJ : 36.363.008/0001-60
 ASSUNTO : Notifi cação para Recolhimento de Multa nº2946957
  Fica  NOTIFICADA  a empresa Luis Henrique Saconi Sanches, nome fantasia:Rick 
Auto Center, CNPJ:36.363.008/0001-60, localizada à Rua Jacaúna, 976, Bairro Vila 
Aeroporto, Campinas - SP, com atividade de Ofi cina mecânica, que lhe é concedido 
o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Notifi cação, para recolher ao 
órgão arrecadador competente, a importância de R$ 1.446,44 (Um mil, quatrocentos 
e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), correspondente à multa que lhe 
foi imposta mediante AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA/AIP 
Nº 2703809, lavrado em 23/07/2020, por incorrer em infração sanitária considerada 
de risco à saúde, considerando o disposto nos Art 1° item II, IV do Decreto Municipal 
20.857/20; Art 4°, Art 5° incisos III, V, VI do Decreto Municipal 20901/20, conforme 
consta do processo iniciado pelo AUTO DE INFRAÇÃO/AI Nº 2590946 lavrado em  
17/06/2020. 
  PARA O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DEVERÁ COMPARECER 
AO ESPAÇO AO CIDADÃO NO TÉRREO DO PAÇO MUNICIPAL, À AV. AN-
CHIETA, 200, TÉRREO, CENTRO, CAMPINAS, SP.”
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 PROTOCOLO: PMC.2020.00031225-41 
 INTERESSADO :  Ravenna Pães e Doces   
 CPF/CNPJ :  65.995.631/0001-33   
 ASSUNTO : Notifi cação para Recolhimento de Multa nº2954969
  Fica  NOTIFICADA  a empresa Ravenna Pães e Doces, nome fantasia: Ravenna Pães e Doces, CNPJ:65.995.631/0001-33, localizada à Avenida Antônio Carlos Couto de 
Barros, 1055, Bairro Vila Sônia Sousas, Campinas - SP, com atividade de
 Padaria e Confeitaria com predominância de revenda, que lhe é concedido o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Notifi cação, para recolher ao órgão arrecadador 
competente, a importância de R$ 1.446,44 (Um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), correspondente à multa que lhe foi imposta mediante 
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA/AIP Nº2784673, lavrado em 17/08/2020, por incorrer em infração sanitária considerada de risco à saúde, conside-
rando o disposto nos Art 1° item II, IV do Decreto Municipal 20.857/20; Art 4°, Art 5° incisos III, V, VI do Decreto Municipal 20901/20, conforme consta do processo iniciado 
pelo AUTO DE INFRAÇÃO/AI Nº  101/20  lavrado em 02/07/2020. 
  PARA O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DEVERÁ COMPARECER AO ESPAÇO AO CIDADÃO NO TÉRREO DO PAÇO MUNICIPAL, À AV. ANCHIETA, 
200, TÉRREO, CENTRO, CAMPINAS, SP.”
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 COORDENADOR 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

  Processo Administrativo PMC nº  2018.0003.3355-11 -  Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 154/2019 -  Objeto:  Registro de Preços 
de medicamentos.Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no Art. 8º Inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a 
despesa total de  R$ 15.645,90  (Quinze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP.,  no valor total de  R$ 820,90  ( oitocentos e vinte reais e noventa centavos), para o fornecimento dos lotes 34,41 e 46, Ata 
Registro de Preços nº 503/2019; 
 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA.,  no valor total de  R$ 14.825,00  (quatorze mil, oitocentos e vinte e cinco reais), para o fornecimento do lote 07, Ata Registro de Preços 
nº 508/2019;
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 
 SECRETÁRIO DE SAÚDE EM EXERCÍCIO 

   

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E 
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS 

 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 4ª BIMESTRE - JULHO - AGOSTO DE 2020 
  REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE.. JULHO - AGOSTO DE 2020

Gestao: Administração Direta;Administração Indireta

RREO - ANEXO  12 (Lei 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b / a) * 100

RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)        2.716.680.000,00        2.716.680.000,00                                       1.733.257.275,74 63,80%

       Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU           921.674.000,00           921.674.000,00                                          636.199.904,11 69,03%

       Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI           182.196.000,00           182.196.000,00                                          106.058.745,10 58,21%

       Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS        1.180.092.000,00        1.180.092.000,00                                          700.868.554,88 59,39%

       Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           265.000.000,00           265.000.000,00                                          192.672.767,02 72,71%

       Imposto Territorial Rural - ITR                               -                               -                                                              - 0,00%

       Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos             20.206.000,00             20.206.000,00                                              9.183.227,46 45,45%

       Divida Ativa dos Impostos           135.452.000,00           135.452.000,00                                            58.276.530,75 43,02%

       Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa dos Impostos             12.060.000,00             12.060.000,00                                            29.997.546,42 248,74%

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 1.408.760.000,00 1.408.760.000,00                                          901.743.747,36 64,01%

      Cota-Parte - FPM             77.382.000,00             77.382.000,00                                            48.312.508,19 62,43%

      Cota-Parte - ITR               1.828.000,00               1.828.000,00                                                 356.782,75 19,52%

      Cota-Parte - IPVA           325.000.000,00           325.000.000,00                                          269.125.949,11 82,81%

      Cota-Parte - ICMS           993.750.000,00           993.750.000,00                                          579.971.195,29 58,36%

      Cota-Parte - IPI - Exportação               7.500.000,00               7.500.000,00                                              3.977.312,02 53,03%

      Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais               3.300.000,00               3.300.000,00                                                              - 0,00%

          Desoneração ICMS LC 87/96               3.300.000,00               3.300.000,00                                                              - 0,00%

          Outras                               -                               -                                                              - 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
(III) = I + II        4.125.440.000,00        4.125.440.000,00                                       2.635.001.023,10 63,87%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(c) (d) (d / c) * 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS           104.033.075,00           120.784.568,46                                            63.470.187,35 52,55%

       Provenientes da União             67.036.869,00             67.036.869,00                                            41.853.183,44 62,43%

       Provenientes dos Estados             34.900.000,00             51.226.528,00                                            20.935.109,49 40,87%

       Provenientes de Outros Municípios                               -                               -                                                              - 0,00%

       Outras Receitas do SUS               2.096.206,00               2.521.171,46                                                 681.894,42 27,05%

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS                               -                               -                                                              - 0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE                               -                               -                                                              - 0,00%

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                               -                               -                                                              - 0,00%

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE    104.033.075,00    120.784.568,46                                            63.470.187,35 52,55%
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f / e ) * 100 (g) (g / e) * 100

DESPESAS CORRENTES 1.529.815.826,00 1.693.033.717,51         1.172.124.146,17 69,23%         930.393.990,69 54,95%

      Pessoal e Encargos Sociais    637.963.900,00    663.919.204,00    415.465.865,36 62,58%         408.602.594,04 61,54%

     Juros e Encargos da Divida                        -                        -                        -                             - 0,00%

      Outras Despesas Correntes    891.851.926,00 1.029.114.513,51    756.658.280,81 73,53%         521.791.396,65 50,70%

DESPESAS DE CAPITAL             28.014.920,00             32.838.860,71              16.818.252,34 51,21%           12.256.309,70 37,32%

      Investimentos             28.014.920,00             32.838.860,71              16.818.252,34 51,21%           12.256.309,70 37,32%

      Inversões Financeiras                               -                               -                                -                             - 0,00%

      Amortização da Divida                               -                               -                                -                             - 0,00%

TOTAL DAS DESPESA COM SAÚDE (IV) 1.557.830.746,00 1.725.872.578,22         1.188.942.398,51 68,89%         942.650.300,39 54,62%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h / IVf ) * 100 (i) (i / IVg) * 100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                               -                               -                                - 0,00%                             - 0,00%

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                               -                               -                                - 0,00%                             - 0,00%

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS           392.049.323,00           543.259.256,19            416.541.450,17 35,03%         279.668.102,34 29,67%

      Recursos de Transferências do  Sistema Único de Saúde - SUS           392.049.323,00           543.259.256,19            416.541.450,17 35,03%         279.668.102,34 29,67%

      Recursos de Operações de Crédito                               -                               -                                - 0,00%                             - 0,00%

      Outros Recursos                               -                               -                                - 0,00%                             - 0,00%

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS               5.794.090,00             10.670.136,31                6.905.213,63 0,58%             5.886.999,08 0,62%

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM 
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 0,00% 0,00%

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR 
CANCELADOS2 0,00% 0,00%

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO 
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 0,00% 0,00%

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)           397.843.413,00           553.929.392,50            423.446.663,80 35,62%         285.555.101,42 30,29%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)        1.159.987.333,00        1.171.943.185,72            765.495.734,71 64,38%         657.095.198,97 69,71%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 
LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

24,94%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]6                                                                           261.845.045,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE.. JULHO - AGOSTO DE 2020

Gestao: Administração Direta;Administração Indireta

RREO - ANEXO  12 (Lei 141/2012, art. 35) R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA Inscritos Cancelados / 
Prescritos Pagos A Pagar

Parcela
Considerada no 

Limite

Inscritos em 2020                               -                                -                      -                             -

Inscritos em 2019             40.374.492,62                                -    24.292.630,82           16.081.861,80

Inscritos em 2018             29.553.256,68                2.022.382,61    16.382.197,99           11.148.676,08

Inscritos em 2017             26.598.422,32              12.578.225,55    13.317.276,57                702.920,20

Inscritos em 2016               3.214.245,18                   640.515,23      2.159.384,18                414.345,77

Total             99.740.416,80              15.241.123,39    56.151.489,56           28.347.803,85                           -

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE 
CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial
Despesas custeadas no exercício de 

referência Saldo Final (Não Aplicado)
(J)

Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2019
Diferença de limite não cumprido em 2018
Diferença de limite não cumprido em 2017
Diferença de limite não cumprido em 2016
Diferença de limite não cumprido em 2015
Diferença de limite não cumprido de 2015 a 2019
Total (VIII)                               -                                                              -                                                                -

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGO 25 e 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas Custeadas no exercício de 
referência (k) Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2019
Diferença de limite não cumprido em 2018
Diferença de limite não cumprido em 2017
Diferença de limite não cumprido em 2016
Diferença de limite não cumprido em 2015
Total (IX)                               -                                                              -                                                                -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (L / Até o Bimestre % (m /

(Por Subfunção) (L)  Total L ) * 100 (m)  Total m ) * 100

     Atenção Básica           377.102.505,00           409.019.384,90            251.187.584,33 21,13%         222.490.958,56 23,60%

     Assistência Hospitalar e Ambulatorial           733.941.066,00           921.480.411,19            685.071.249,29 57,62%         514.253.013,44 54,55%

     Suporte Profilático e Terapêutico                               -                               -                                - 0,00%                             - 0,00%

     Vigilância Sanitária                               -                               -                                - 0,00%                             - 0,00%

     Vigilância Epidemiológica             53.595.539,00             56.524.824,00              33.372.824,67 2,81%           26.157.332,95 2,77%

     Alimentação e Nutrição                               -                               -                                - 0,00%                             - 0,00%

     Outras Subfunções           401.271.636,00           346.927.958,13            219.310.740,22 18,45%         179.748.995,44 19,07%
TOTAL        1.565.910.746,00        1.733.952.578,22         1.188.942.398,51 100,00%         942.650.300,39 100,00%

Fonte: Sistema SIM /Prefeitura Municipal de Campinas
Notas:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

  
 Campinas, 05 de outubro de 2020 

 DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA 
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 05 DE OUTUBRO DE 2020 
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

  Processo Administrativo  nº  PMC.2019.00026915-27 -  Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 266/2019 -  Objeto:  Registro de Preços de 
medicamentos na forma solução injetáveis de uso geral para as Unidades de Saúde.Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º 
inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 7.685,70  (Sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) a favor das empresas 
abaixo relacionadas nos valores indicados:
  -  COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.,  no valor total de  R$ 680,00  (seiscentos e oitenta reais), para o fornecimento do lote 02, Ata Registro de Preços 
nº 03/2020;
  -  CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.,  no valor total de  R$ 2.408,50  (dois mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos), para o 
fornecimento dos lotes 04,09,19 e 20, Ata Registro de Preços nº 04/2020;
 - QUALITY MEDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,  no valor total de  R$ 410,00  (quatrocentos e dez reais), para fornecimento dos 
lotes 03 e 18, Ata Registro de Preços n° 05/2020.
 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,  no valor total de  R$ 3.785,00  ( três mil, setecentos e oitenta e cinco reais) para o fornecimento do lote 14 Ata Registro 
de Preços nº 06/2020;
  -  UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.,  no valor total de  R$ 402,20 (quatrocentos e dois reais e vinte centavos), para o fornecimento dos lotes 05 e 25 
, Ata Registro de Preços nº 07/2020;
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 
 SECRETÁRIO DE SAÚDE EM EXERCÍCIO 

 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 EDITAL AGMC Nº 04/2020 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PATRULHAMENTO COM MOTOCICLETAS. 
  

   DA FINALIDADE DO CURSO 

 Art. 1.  Visando atender a determinação do Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, o presente Edital tem por fi nalidade 
regular o funcionamento do "Curso de Capacitação para Patrulhamento com Motocicleta", para Guardas Municipais de Campinas.

  DAS  REFERÊNCIAS DO CURSO 

 Art. 2.  O Curso será baseado nas seguintes referências:
  I - Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro;
   II -- Orientações específi cas do Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.

 DOS OBJETIVOS DO CURSO 
 Art. 3.  Serão objetivos específi cos do Curso:
  I - Capacitar os Guardas Municipais de Campinas para realizar o patrulhamento com motocicletas de uso da corporação;
  II - orientar os Guardas Municipais quanto ao cumprimento da legislação de trânsito;
  III- orientar os GM´s quanto aos cuidados básicos com a motocicleta como: uso de equipamentos e acessórios (sirene, girofl ex), técnicas de pilotagem, técnicas em estrada 
(curvas, frenagem, aceleração e parada), padronização, deslocamento e técnicas de abordagem com motocicleta. 
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 DO CRONOGRAMA E DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 Art. 4.  O Curso será desenvolvido seguindo o cronograma e organização a seguir 
detalhados:   I - Período do curso:  dias 05,07,08,13 de outubro de 2020, desenvolvido 
em uma única turma: 
 a)   1ª. fase - Teórica:  será composta por uma explanação sobre a Legislação de Trân-
sito (de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro), orientação quanto ao uso ade-
quado da motocicleta, os equipamentos de uso obrigatório e o uso adequado de sirene 
e de girofl ex, quando em patrulhamento;
 b)   2ª. fase - Prática:   técnica de pilotagem com motocicleta, técnica em estradas e 
locais acidentados (escadarias, buracos e morros), aceleração, padronização, desloca-
mento e técnica de abordagem;
 c)   3ª fase prática:  tiro prático, realizado no estande de tiro da Guarda Municipal de 
Campinas.
 II - Horários: d as 08h00 às 17hmin, com intervalo para almoço de 1h;
 III - Carga horária:  32 horas/aula;  
 IV - Uniformes que deverão ser usados: 
   a)   1ª fase - Teórica:  A1 completo (calça, gandola, cobertura), sendo permitido o uso 
de camiseta azul, se autorizado pela AGMC; 
 b)   2ª fase - Prática:  A1 completo - com colete balístico e cinturão.
 V  - L ocais de realização do Curso: 
   a)   1ª fase:  na Academia da Guarda Municipal; 
 b)   2ª fase:  em locais diversos e no Estande de Tiro da GMC, para as aulas práticas.
 VI - Participação no Curso:  participarão do Curso os Guardas Municipais designa-
dos pelo Comando da GMC e encaminhados pela Superintendência de Planejamento, 
totalizando um contingente não superior a 13 GMs; 
 VII  - A relação dos GM´s que participarão do Curso será de inteira responsabilidade 
do Comando da GMC, tanto o encaminhamento para a inscrição, quanto à comunica-
ção aos próprios GMs; 
 VIII - Responsabilidade pela organização/condução do curso: 
  
 Art. 5.  Serão responsáveis pela organização e condução do Curso : 
 Diretor AGMC:  Vanderlei Trabuco
 Coordenadores do Curso:  Inspetor Abraão; 
 Responsáveis pelos Alunos:  Instrutor Izaquiel;
 Instrutores GM´s:  3ª C. Izaquiel;
 Responsáveis pelo setor administrativo:  CD Marcus, 1ª C. Fabiana
 Responsável pelos materiais (suprimentos):  CD Marcus CE Rampazzo

  DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 Art. 6.  Para viabilizar a execução da 2ª Fase do Curso, será necessário que o Comando 
da GMC, através da Superintendência Administrativa, disponibilize para a Academia 
da Guarda Municipal os equipamentos relacionados no artigo 7º deste Edital, equi-
pamentos esses a serem utilizados pelo Instrutor e GMs designados para o Curso em 
questão. 

 Art. 7  Para a realização da 2ª fase do Curso serão necessários 13 (onze) capacetes, 13 
(treze ) motocicletas e 05 (cinco) hts. 
 PARÁGRAFO ÚNICO.  Os equipamentos relacionados no artigo 7º deverão ser en-
tregues na AGMC, quando do início do Curso, sendo que as motocicletas deverão vir 
abastecidas e com os pneus calibrados para as atividades previstas. 

  DA AVALIAÇÃO DO CURSO 

 Art. 8.  Todo processo avaliativo do Curso será de responsabilidade do Instrutor do 
Curso. 

 Art. 9.  No primeiro dia do Curso, antes do início das aulas teóricas, todos os inscritos 
deverão apresentar a carteira de habilitação. 
 I -  Avaliação Teórica : a pontuação máxima será de 100 pontos. Com pontuação infe-
rior a 70 pontos o Guarda Municipal será considerado  inapto; 
 II - Avaliação Prática : durante todo o período do Curso, o GM aluno será avaliado 
quanto à absorção do conteúdo apresentado e quanto à habilidade em executar os 
exercícios e as manobras apresentados, sendo considerado  inapto  quando deixar de 
cumprir, ou não conseguir cumprir qualquer uma das atividades propostas, as quais 
só seram cobradas na medida que adquirirem os conhecimentos para essas manobras. 
 
 
 Art.10.  O Guarda Municipal será considerado  apto  para o  Patrulhamento com Mo-
tocicleta  se tiver a frequência no Curso como detalhado no artigo 11 e, se tiver uma 
pontuação igual ou superior a 70 pontos na Avaliação Teórica e se, na Avaliação Prá-
tica ,  a absorção do conteúdo apresentado e as habilidades na execução dos exercícios 
e das manobras forem julgadas corretas e adequadas.   
 
 
 Art. 11.  Para garantir a certifi cação COM APROVEITAMENTO no curso, o GM alu-
no não poderá ter ausências que ultrapassem 5% do total da carga horária relativa à 1ª 
fase (teórica)), essas ausências não poderão incidir nas instruções da 2ª fase (prática), 
as quais são consideradas imprescindíveis para a habilitação.  
 
 
 Art. 12.  O Guarda Municipal será considerado  Inapto  para o  Patrulhamento com 
Motocicleta  e será eliminado, o que poderá ocorrer em qualquer momento do Curso, 
se não tiver a frequência sufi ciente como detalhado no artigo 11, ou se não tiver a 
pontuação sufi ciente na  Avaliação Teórica  e/ou se, na  Avaliação Prática,  não tiver 
tido absorção sufi ciente do conteúdo apresentado, ou se, na execução dos exercícios e 
das manobras, for julgado incorreto, ou inadequado.  
 PARÁGRAFO ÚNICO.  O GM também será considerado  inapto  se, por negligência 
ou imprudência, desobedecer às orientações do Instrutor, colocando em risco a segu-
rança pessoal ou de outrem, durante a realização dos exercícios . 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
  Art. 13.  Além das prescrições acima, durante todo o período em que estiverem em 
curso, os Guardas Municipais designados para o Curso de Capacitação de Patrulha-
mento com Motocicleta deverão:
 I -  permanecer subordinados às regras da AGMC, sua Diretoria e seus Instrutores;
 II -  comparecer e participar regularmente do Curso de Capacitação para Patrulhamen-
to com Motocicleta, como colocado neste Edital;
 III -  respeitar e cumprir as normas contidas no Regulamento do Estande de Tiro;
 IV -  observar todas as prescrições detalhadas no Regimento Interno da AGMC, dispo-
nível, na íntegra, para consulta nas suas instalações.
 Art. 14 . O Guarda Municipal que não cumprir uma ou mais determinações do presente 

Edital, especialmente as mencionadas no artigo 13, será desligado das atividades, o 
que poderá ocorrer em qualquer momento durante a realização deste Curso de Capa-
citação para Patrulhamento com Motocicleta.
 Art.  15.  Todos os atrasos e as ausências dos GM´s neste Curso serão controlados pela 
Diretoria da AGMC, através da Divisão do Corpo de Alunos, e a relação encaminhada 
ao RH/GMC, para os devidos apontamentos.
 Art. 16.  A Coordenação do Curso providenciará a presença do SAMU, sempre que for 
julgado necessário, durante a execução das atividades práticas.  
 Art. 17.  Concluído o período do Curso, como previsto no inciso I, artigo 4º deste 
Edital, a Diretoria da AGMC encaminhará ao Comando Geral a relação dos GMs 
que forem considerados  aptos  e, também, os que forem considerados  inaptos  para o 
Patrulhamento com Motocicleta.
 Art. 18.  As questões relacionadas à escala de plantões e folgas dos GMs designados 
para o Curso de Capacitação para o Patrulhamento com Motocicleta serão de respon-
sabilidade do Comando Geral.

 Art. 19. O retorna das atividades na Academia se dará em consonância com o 
decreto 21.045 de 03 de setembro de 2020, obedecendo todas as medidas sanitá-
rias necessário para com o combate a pandemia do Covid-19, desta forma, o GM 
convocado para as atividades nesta unidade "ACADEMIA", deverá obedecer 
ás regras que serão colocadas, devendo apresentar-se com mascará de proteção, 
recipiente(garrafa)para o seu consumo de água e caneta para as assinaturas que 
houver necessidades, e ao entrar em sala manter as distâncias demarcadas, bem 
como as regras impostas, sob pena de desligamento do curso. 
 

 Art. 20.  Situações possivelmente omitidas neste Edital, ou alterações necessárias, de 
última hora, serão defi nidas pelo Diretor da AGMC, sempre respeitando as competên-
cias do respectivo cargo.
  
  
 

 Campinas, 02 de outubro de 2020 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
 VANDERLEI TRABUCO 

 Diretor da Academia da Guarda Municipal 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 
DOS CONDUTORES E PROPRIETÁRIOS DOS 

VEÍCULOS POR COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE 
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO 

  
  Considerando  o disposto no art.  3º, § 2º, da Lei Municipal n.º 14.862, de 25 de julho 
de 2014, que dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos de som, portáteis ou ins-
talados em veículos automotores estacionados, nas vias e logradouros públicos que 
venham perturbar o sossego público; 
 Considerando  o disposto artigo 5º, §1º, do Decreto nº18.623, de 22 de janeiro de 
2015, que determina que o condutor e o proprietário do veículo utilizado no cometi-
mento da infração são solidariamente responsáveis pelo pagamento da multa na quan-
tia de 500 (quinhentas) UFICS; 
 Considerando  que a Guarda Municipal é a competente para fi scalizar a aplicação da 
Lei Municipal nº. 14.482/14, por força do artigo 3º, §3º; 
 O Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública , no 
uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 7º do Decreto nº. 18.623/15 torna público 
a relação de Auto de Infração, Multa e Apreensão de Veículos válidos e processados, 
nesta Secretaria, e  notifica  os infratores e os proprietários dos veículos elencados 
abaixo, caso queiram, terão prazo de  15 (quinze) dias , a contar da data de publicação, 
para oferecer recurso da autuação à Superintendência de Inteligência da Guarda Mu-
nicipal, localizada a Rua Sales de Oliveira, 1087, Vila Industrial, das 08:00 às 16h00 
ou, após o prazo, para efetuar o pagamento da multa.

PLACA AI INFRATOR/CPF/MF PROPRIETÁRIO/CPF/MF DATA INFRAÇÃO

BTG4334 1516 458.933.078-44 468.489.808-38 6/1/2020

BYM3103 2243 501.201.988-19 489.825.778-07 6/4/2020

DGQ4259 1795 441.970.818-20 43.425.008/0001-02 6/7/2020

CAQ7998 1613 476.745.438-70 512.986.418-29 6/11/2020

DKD7682 2069 123.087.714-29 737.518.044-04 6/12/2020

COY9393 1797 431.710.038-05 051.271.468-92 6/13/2020

ETR0119 1837 390.816.388-90 269.060.608-99 6/14/2020

DXQ1589 1494 386.288.758-83 279.337.218-85 6/19/2020

DSN8113 1611 389.356.598-19 023.619.154-30 6/19/2020

FCT7910 2228 443.082.798-28 168.364.158-20 6/19/2020

DQD8584 2276 440.266.528-07 374.496.168-07 6/19/2020

HLX4676 1906 432.352.989-10 251.925.058-52 6/20/2020

HIO4853 1824 463.570.408-43 317.029.998-07 6/20/2020

AHW4483 2230 320.859.928-54 171.962.948-07 6/21/2020

HMY9210 2233 386.781.998-06 346.964.278-89 6/22/2020

CCA2599 2232 014.539.768-84 216.265.428-80 6/27/2020

CKP5509 2227 385.246.798-59 416.938.918-24 6/27/2020

OPB1868 2073 058.046.446-61 127.071.316-79 6/28/2020

HNA2993 2242 936.124.673-68 025.642.333-41 6/28/2020
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CRM2875 1830 389.561.468-88 401.564.658-41 6/28/2020

GJG0555 2238 128.932.116-74 33.164.021/0001-00 6/28/2020

DZW0838 2277 614.700.673-82 085.947.954-40 7/3/2020

GYX5282 1907 465.896.298-54 195.550.398-28 7/4/2020

FLY4372 1908 450.290.368-06 446.035.841-72 7/5/2020

CFF0885 1825 452.106.118-41 170.049.628-06 7/5/2020

BUW3520 1798 422.870.568-58 403.917.898-05 7/5/2020

DUN6336 2279 362.584.738-81 224.246.418-38 7/5/2020

ETS3922 2278 417.934.998-10 20.038.450/0001-80 7/5/2020

CIR2435 1800 486.588.308-88 268.730.158-22 7/5/2020

FDU9294 1909 119.185.888-05 067.579.258-42 7/10/2020

DCO8458 2284 395.612.078-77 119.101.668-47 7/10/2020

BZO3777 2283 415.217.488-96 350.414.418-12 7/10/2020

BQL3546 2282 427.899.098-73 119.387.618-47 7/10/2020

NEK1320 2285 474.738.648-31 399.449.818-00 7/10/2020

CYW7677 2234 960.051.573-53 352.289.028-05 7/12/2020

EDJ4142 2072 471.932.408-89 095.954.846-79 7/12/2020

CML0D97 2244 022.598.455-50 022.598.455-50 7/12/2020

GTW7922 2063 333.335.898-00 290.210.108-28 7/17/2020

ENT2825 1911 414.040.558-94 182.020.338-70 7/18/2020

CXD6269 2247 501.625.038-30 994.879.505-91 7/18/2020

EFX9442 2245 456.363.688-60 059.216.448-97 7/18/2020

FKS3500 2248 343.248.928-57 281.955.498-96 7/19/2020

CKD0190 2286 365.993.818-12 423.752.928-20 7/23/2020

DPG5997 1799 153.805.477-96 19.820.660.0001/47 7/24/2020

CDU5C21 1814 074.982.245-77 074.739.084-30 7/25/2020

OWU6155 1813 491.598.788-43 20.293.886/0001-16 7/25/2020

FKZ5158 1882 441.752.828-40 50.958.925/0001-18 7/25/2020

DQJ8821 2246 157.422.818-89 285.822.988-03 7/26/2020

CLC3021 2239 215.193.028-94 224.728.078-13 7/26/2020

DXE2608 1815 339.827.208-85 152.045.918-18 7/26/2020

EUT1026 2290 978.535.503-91 314.240.768-54 7/30/2020

CFL9698 1884 370.956.218-02 373.708.188-37 7/30/2020

CSI4143 2355 426.778.208-38 461.048.048-45 7/31/2020

HMY9210 2292 386.781.998-06 346.964.278-89 7/31/2020

 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
   

 PORTARIA Nº 108/2020 SMCASP 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas , e tendo 
em vista o contido no  Processo Administrativo Disciplinar nº 8/2018 CGMC , nos 
autos do Protocolado  2018/215/372 , em especial levando em consideração a mani-
festação do Sr. Corregedor da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 98 e 99 dos 
autos,  revogar a portaria nº 104/2020 SMCASP , em face do servidor matrícula n°  
129.271-4 , como já decidido às fl s. 99-verso dos autos, com fulcro no artigo 50 - inciso 
III, letra "c", da Lei Municipal 13.351/08, dar publicidade do  arquivamento  do feito.
 Estando as partes, seus advogados e os interessados intimados e cientificados da 
r. decisão, a partir da publicação, em especial o Dr. Luís Ricardo Bernardes dos 
Santos OAB 175.761. 
   

 Campinas, 02 de outubro de 2020 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
   

 PORTARIA Nº 110/2020 SMCASP 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 RESOLVE 
Convolar a Sindicância Preparatória nº 15/2019 CGMC instaurada pela Portaria nº 
20/2019 SMCASP do Processo Digital SEI/PMC nº 2019.00003240-39 em  PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 54/2020 CGMC  para a regular 
apuração dos fatos narrados, onde constam supostas infrações disciplinares, que con-
traria o artigo 184 - incisos IV, V e VI da Lei Municipal nº 1399/55 c/c Portaria 001/99 

da SMCASP, fi gurando como autores dos fatos os servidores matrícula:  129.224-2 e 
129.274-9 .
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e dos 
artigos 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado de 
Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o(a) servidor(a) público refe-
rido deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada na 
Rua Afonso Pena, 1380 - Jardim Vila Nova São José na cidade de Campinas/SP, nos 
dias úteis de segunda a sexta feira das 09h00min às 16h00min horas para subscrição e 
ciência dos fatos que lhe são imputados.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
   

 PORTARIA Nº 112/2020 SMCASP 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 RESOLVE 
Convolar a Sindicância Preparatória nº 7/2020 CGMC instaurada pela Portaria nº 
15/2020 SMCASP do Processo Digital SEI/PMC nº 2020.00005903-66 em  PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 55/2020 CGMC  para a regular 
apuração dos fatos narrados, onde constam supostas infrações disciplinares, que con-
traria o artigo 184 - incisos V e VI, artigo 198 - inciso III, artigo 200, da Lei Municipal 
nº 1399/55 c/c o artigo 1º - incisos II, III e IX e o artigo 2º - inciso XXXII da Portaria 
001/99 da SMCASP, fi gurando como autor dos fatos o servidor matrícula:  35.022-2 .
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e dos 
artigos 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado de 
Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o(a) servidor(a) público refe-
rido deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada na 
Rua Afonso Pena, 1380 - Jardim Vila Nova São José na cidade de Campinas/SP, nos 
dias úteis de segunda a sexta feira das 09h00min às 16h00min horas para subscrição e 
ciência dos fatos que lhe são imputados.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

EDITAL AGMC Nº 03/2020
 CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DE CAMPI-

NAS. 
 
 DA FINALIDADE DO CURSO 
 Art. 1º  Com a propósito de dar continuidade na atualização anual dos servidores da 
Guarda Municipal, visando atender, nesse sentido, a determinação do senhor Secretá-
rio Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública (SMCASP) e a soli-
citação do senhor Comandante da GMC, o presente Edital tem por fi nalidade regular o 
funcionamento do Curso de Atualização de 2020 para o efetivo da Guarda Municipal 
de Campinas.

 DA APRESENTAÇÃO DO CURSO 
 Art. 2°  Este documento sintetiza e organiza o conjunto de diretrizes e orientações vol-
tadas para o funcionamento do Curso de Atualização para Guardas Municipais(GM´s), 
a ser oferecido pela Academia da Guarda Municipal de Campinas “Dr. Ruyrillo de 
Magalhães”, no ano de 2020.

 DAS REFERÊNCIAS DO CURSO 
 Art. 3°  Servirão como referências para subsidiar a instrução deste Curso de Atualiza-
ção as seguintes normativas:
 I  - Matriz Curricular Nacional para a Formação de Guardas Municipais, da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública/SENASP, do Ministério da Justiça;
 II  - Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014;
 III  - Estatuto do Desarmamento Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
 IV  - Código de Trânsito Brasileiro Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997;  
 V - Abuso de Autoridade Lei nº 13.869 de 05 de setembro de 2019;
 VI-  Crime de Racismo Lei nº 7.716 de 05 de janeiro de 1997;
 VII - Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), Decreto nº 9.489 de 30 de agosto 
de 2018.

 DO OBJETIVO GERAL DO CURSO 
 Art. 4º  O objetivo geral do Curso será o de atualizar os profi ssionais que atuam na 
Guarda Municipal de Campinas, habilitando-os técnica e profi ssionalmente para o 
exercício das funções previstas em sua atividade profi ssional, mediante a abordagem, 
em todas as aulas e treinamentos, dos eixos legal, técnico e ético.

 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 
 Art. 5°  Serão objetivos específi cos deste Curso de Atualização:
 I -  Contribuir, com conhecimentos teóricos e práticos, para uma constante melhoria 
das atividades específi cas dos Guardas Municipais junto à população da cidade, tam-
bém com repercussão direta para uma imagem ainda mais positiva, cada vez mais 
importante e necessária de toda Corporação;
 II -  Oferecer para todos os Guardas Municipais a oportunidade e os meios para um 
aprimoramento de suas atividades diárias, contribuindo, dessa forma, para sua realiza-
ção pessoal e profi ssional, com o respeito às leis vigentes

 DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
 Art. 6°  O Curso de Atualização terá a seguinte estrutura e organização:
 I - Período:  entre 13 de outubro à 15 de dezembro de 2020.
 II - Composição das turmas:  serão, no máximo, 14 GM´s por turma, organizadas 
pela AGMC. O planejamento das turmas reduzidas se deu em virtude do cuidado com 
as medidas sanitárias aplicáveis ao combate do Covid-19
 III -  Divisão das  t urmas para atualização:  O Curso será dividido com 02 (duas) 
turmas por semana, sendo:
 Turma 01:  Segunda-feira e Quarta-feira
 Turma 02:  Terça-feira e Quinta-feira (exceto em virtude de feriados que no qual será 
realizado na sexta-feira)
 IV - Total de turmas:  18 (dezoito)
 V- Horários de curso:  das 08 às 17 horas, incluída uma hora de almoço.
 VI-  Para os GM´s em escala 12X36:  deverão completar o restante da sua escala di-
ária, ou seja, 4 horas por dia de curso, concluindo obrigatoriamente o curso EAD. 
Assim, aquele que não concluir o curso EAD, terá descontado em sua folha de paga-
mento às horas faltantes, bem como, a aplicação das medidas administrativas cabíveis.
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 VII  - Os Guardas Municipais que exerce a atividade nos horários administrativos se-
rão liberados a cargo do chefe imediato para realizar o curso, no máximo 01(uma) hora 
o dia, num total de 08hs, desde que não prejudique o trabalho do setor.  
 VIII -  os guardas que ainda não realizaram a inserção dos dados no “SINESP”, ou 
estão com difi culdades em realizarem, deverão trazer os seguintes documentos para 
que junto ao telecentro realize a inserção:  
 Comprovante de endereço, RG, CPF, Título Eleitoral, CNH, Funcional, Porte de 
Arma, número e série da Carteira de Trabalho.
 IX -Todos os comandantes de base deverão comunicar seus subordinados e in-
formar sobre os documentos necessários a serem trazidos, bem como informá-los 
das medidas sanitários para o combate ao covid-19.  
 X - Conteúdo programático do Curso:  
 A- Aula sobre direção defensiva sob a responsabilidade da Academia, 01:30min (uma 
hora e trinta min) horas-aula; das 08:00hs as 09:30hs turmas segunda e terça;
 B- Será ministrado uma palestra sobre a “Sensibilidade para o Orgulho Racial” sob 
a responsabilidade da coordenadoria de Igualdade Racial, 02 (duas) horas-aula; das 
09:00hs as 11:30hs turmas segunda e terça;
 C- Explanação sobre a Lei nº 13.869 de abuso de autoridade sob a responsabilidade da 
AGMC 01 (uma) hora- aula das 11:30hs as 12:30hs turmas segunda e terça;
 D- Aula sobre direção defensiva sob a responsabilidade da Academia, 01:30min (uma 
hora e trinta min) horas-aula; das 11:00hs as 12:30hs turmas segunda e terça;
 E- Armamento munição e tiro sob a responsabilidade da Academia 11:30min (onze 
horas e trinta minutos) horas-aula segundas e terças-feira período da tarde e quartas e 
quintas o dia todo com a realização do tiro prático;
 XI - Local do Curso: -  na Academia da Guarda Municipal e no Estande da Guarda 
Tiro Prático;
 XII  - Horários do Curso: as atividades serão desenvolvidas durante o horário dos 
plantões dos GM´s;as horas que restarem para completar o plantão será para o GM 
realizar o curso EAD.  
 XIII -  Carga horária  do Curso:  16 horas ; 
 XIV - Carga horária anual obrigatória que é de 80 horas,  de acordo com as nor-
mas, todos os GM´s deverão cumprir a carga horária obrigatória, o que corresponde, 
 16  horas presenciais e no mínimo  64  horas com os cursos de ensino a distância (EaD), 
no prazo máximo de 60 dias após a realização do curso presencial,  
 XV -  Após a conclusão do(s) Curso(s) (EaD), o(a) Guarda Municipal deverá encami-
nhar o certifi cado para a computação das horas no email da Academia: diretoriaacade-
mia.campinas@yahoo.com.br
 XVI- Uniforme :
 No 1º dia de curso com aulas teóricas: A1 completo, ou com camiseta, se autorizado 
pela AGMC;
 No 2º dia de curso com Tiro Prático :  A1 completo, inclusive com cinturão e colete 
balístico.

 DA RESPONSABILIDADE PELA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CUR-
SO 
 Art. 7.  Serão responsáveis pela organização e condução do Curso : 
 Diretor AGMC:  Vanderlei Trabuco
 Coordenadores do Curso:  Inspetor Abraão, Inspetor Moretti
 Responsáveis pelos Alunos:  CD Kleber
 Instrutores GM´s:  CD Kleber, CE Simões  
 Responsáveis pelo setor administrativo:  CD Marcus, 1ª C. Fabiana
 Responsável pelos materiais (suprimentos):  CD Marcus, CD Ferrari
 Inserção de dados no SINESP:  CE Rampazzo
 Equipe de apoio:  todos os componentes da AGMC.

 DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO 
 Art. 8°  Os Guardas Municipais inscritos para o Curso de Atualização, serão encami-
nhados pelo Comando da Guarda Municipal através da Superintendência de Planeja-
mento.
 Art. 9°  O CBO de cada Base será o responsável para solicitar que todos os GM´s sob 
sua responsabilidade “tomem ciência”, por escrito, da data, do horário e dos locais 
do Curso de Atualização, e os dias que estarão inscritos, encaminhando as listas dos 
inscritos para a academia.  
 Art. 10.  O Curso de Atualização terá caráter obrigatório e, para ser considerado  Apto,  
o Guarda deverá ter 100% de presença. Não completando essa carga, será considerado 
 inapto. 
 Art. 11.  Os GM´s que não comparecerem ao Curso e, também, os que tiverem frequ-
ência inferior ao estabelecido neste Edital, serão considerados inaptos.  
 Os Guardas Municipais inscritos no curso de atualização não poderão realizar 
qualquer mudança seja por qual motivo for, cujo planejamento já está sendo 
respeitado os direitos a ele inerente, tais como LP, férias, folgas de escalas e ABA 
agendadas, assim sendo somente as exceções serão atendidas nada mais, exceto  
os que por motivo de convocação em audiência ou atestado médico, informando a 
Academia e apresentando o documento de justifi cação.  
 Art. 12.  Os nomes dos GM´s que não se enquadrarem, corretamente, em uma ou em 
outra situação das previstas no artigo 11 acima serão encaminhados a Superintendên-
cia Geral, para ciência e medidas administrativas cabíveis.

 DOS CURSOS À DISTÂNCIA (EAD) 
 Art. 13.  Além das 16 horas presenciais do Curso, como estabelecido no inciso XIII, 
artigo 6º deste Edital,  TODOS  os Guardas Municipais deverão completar, até 60 dias 
após o curso presencial a carga horária de, no mínimo, 64 horas de curso(s) EaD, em 
cumprimento da Lei 10.826, de 22/12/2003.
 Art. 14.  Após a conclusão do(s) Curso(s) EaD, e a apresentação do certifi cado as horas 
serão computadas.  
 Parágrafo Único.  O Guarda Municipal que não possuir computador em sua residên-
cia ou tiver difi culdade, poderá procurar o telecentro Campinas para a conclusão do 
curso ou sanar dúvidas, fora de seu horário de trabalho.  

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Art. 15.  Além das prescrições acima, durante todo o período em que estiverem em 
curso, os Guardas Municipais deverão: 
 I  -- permanecer subordinados às regras da AGMC, sua Diretoria e seus Instrutores; 
 II  - Comparecer e participar regularmente do Curso de Atualização, como colocado 
neste Edital;  
  III  - respeitar e cumprir as normas contidas no Regulamento do Estande de Tiro;
 IV  -- observar todas as prescrições detalhadas no Regimento Interno da AGMC, dis-
ponível, na íntegra, para consulta nas suas instalações. 
 Art.  16.  O Guarda Municipal que não cumprir uma ou mais determinações do presente 
Edital, especialmente as mencionadas no artigo 6ª, será desligado da atividade em 
curso, o que poderá ocorrer em qualquer momento durante a realização deste Curso 

de Atualização. 
 Art. 17. Todos os atrasos e as ausências dos GM´s no Curso de Atualização serão con-
trolados pela Divisão do Corpo de Alunos e a relação encaminhada ao RH/GMC para 
os devidos apontamentos ao fi nal de cada turma. 
  Art. 18.  Concluído o período, como previsto no inciso I do artigo 6º deste Edital, a 
Diretoria da AGMC encaminhará a Superintendência Geral e ao Gabinete do Secre-
tário a relação dos GM´s que concluíram e dos que faltaram ao Curso de Atualização.  
 Art. 19.  A designação dos GM´s para o Curso de Atualização serão de responsabilida-
de da Superintendência Geral.

 Art. 20. O retorna das atividades na Academia se dará em consonância com o 
decreto 21.045 de 03 de setembro de 2020, obedecendo todas as medidas sanitá-
rias necessário para com o combate a pandemia do Covid-19, desta forma, o GM 
convocado para as atividades nesta unidade “ACADEMIA”, deverá obedecer 
as regras que serão colocadas, devendo apresentar-se com mascará de proteção, 
recipiente (garrafa )para o seu consumo de água e caneta para as assinaturas que 
houver necessidades. Ao entrar em sala manter as distâncias demarcadas, bem 
como as regras impostas, sob pena de desligamento do curso.   
 
 Art. 21.  Situações possivelmente, omissas neste Edital e/ou alterações necessárias, de 
última hora, serão defi nidas pela Diretoria da Academia da Guarda Municipal, sempre 
respeitadas as competências específi cas do cargo.
 Publique-se
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
 VANDERLEI TRABUCO 

 Diretor da Academia da Guarda Municipal  

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DO PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR 09/2003 - ARTIGO 113 - PARÁ-
GRAFO ÚNICO, estabelecendo-se que devam executar a REPARO DO PASSEIO no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente 
notifi cação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados 
diplomas legais.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“SINDICATO 
SINDILUZ 

CAMPINAS”
3414.11.66.0221 61659 “JARDIM 

CHAPADÃO” 011-A-SUB 2019/156/3593

 

 Campinas, 02 de outubro de 2020 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
PAVIMENTAR O PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município,  não 
atenderam as notifi cações para a execução de PAVIMENTAR O PASSEIO nos respec-
tivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - AR-
TIGO 182. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo 
máximo é de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento do 
valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ASSOCIACAO 
DOS ADVO-
GADOS DE 

CAMPINAS”

3421.64.20.0657 23813
“JARDIM 

DAS PAINEI-
RAS”

003- 2019/156/4281

“ESPOLIO 
DE PLACIDO 

RUIZ”
3423.12.17.0030 23371 CAMBUÍ 007- 2019/156/9378

“LEONILSON 
FERNANDES 

JUNIOR”
4153.33.29.0620 23935

“CAMINHOS 
DE SAN 

CONRADO “
039- 2020/156/463

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0444 24180

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

010- 2018/156/7517

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0432 24181

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

011- 2018/156/8949

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0420 24182

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

012- 2018/156/8950

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0407 24183

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

013- 2018/156/8956

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0356 24184

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

014- 2018/156/8957
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“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0344 24185

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

015- 2018/156/8959

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0332 24186

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

016- 2018/156/8961

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0320 24188

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

017- 2018/156/8962

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0308 24190

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

018- 2018/156/8963

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0108 24192

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

002- 2018/156/8967

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0296 24194

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

019- 2018/156/9014

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0284 24196

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

020- 2018/156/9015

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0272 24197

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

021- 2018/156/9016

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0048 24199

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

007- 2018/156/9018

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0060 24201

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

006- 2018/156/9020

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0084 24203

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

004- 2018/156/9022

“VBTU TRANS-
PORTE URBA-

NO LTDA”
3451.51.44.0096 24205

“VILA 
AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

003- 2018/156/9023

 

 Campinas, 02 de outubro de 2020 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
TERRENOS 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município,  não 
atenderam as notifi cações para a execução de LIMPEZA TERRENOS   nos respecti-
vos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de 
Infração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 2002 - ARTIGO 6º . É facultada 
aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 8 (oito) 
dias úteis a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em 
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CAR-
TOGRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“EMPRESA 
INVESTI-
MENTOS 

CAMPINAS 
LTDA”

3343.34.36.0258 24222
“RESI-

DENCIAL 
COSMOS”

033- 2020/156/2193

“EMPRESA 
INVESTI-
MENTOS 

CAMPINAS 
LTDA”

3343.34.36.0265 24225
“RESI-

DENCIAL 
COSMOS”

034- 2020/156/2198

“MARIO 
ALBERTO 
DA COSTA 

PALMEIRA”

3423.53.18.0050 24239 “JARDIM 
PROENÇA” 001- 2019/156/11175

“VBTU 
TRANSPOR-
TE URBANO 

LTDA”

3451.51.44.0320 24187
“VILA 

AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

017- 2018/156/8962

“VBTU 
TRANSPOR-
TE URBANO 

LTDA”

3451.51.44.0308 24189
“VILA 

AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

018- 2018/156/8963

“VBTU 
TRANSPOR-
TE URBANO 

LTDA”

3451.51.44.0108 24191
“VILA 

AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

002- 2018/156/8967

“VBTU 
TRANSPOR-
TE URBANO 

LTDA”

3451.51.44.0296 24193
“VILA 

AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

019- 2018/156/9014

“VBTU 
TRANSPOR-
TE URBANO 

LTDA”

3451.51.44.0284 24195
“VILA 

AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

020- 2018/156/9015

“VBTU 
TRANSPOR-
TE URBANO 

LTDA”

3451.51.44.0048 24198
“VILA 

AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

007- 2018/156/9018

“VBTU 
TRANSPOR-
TE URBANO 

LTDA”

3451.51.44.0060 24200
“VILA 

AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

006- 2018/156/9020

“VBTU 
TRANSPOR-
TE URBANO 

LTDA”

3451.51.44.0084 24202
“VILA 

AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

004- 2018/156/9022

“VBTU 
TRANSPOR-
TE URBANO 

LTDA”

3451.51.44.0096 24204
“VILA 

AEROPORTO 
- 2ª GLEBA”

003- 2018/156/9023

 

 Campinas, 02 de outubro de 2020 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
CONSTRUIR MURO OU ALAMBRADO NO TERRENO 

REINCIDENTE 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município,  não 
atenderam as notifi cações para a execução de CONSTRUIR MURO OU ALAMBRA-
DO NO TERRENO nos respectivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente 
Edital, notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 
2002 - artigo 6º. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O 
prazo máximo é de 8 (oito) dias úteis a contar da presente data, sob a pena de lança-
mento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ASSOCIACAO 
DOS ADVO-
GADOS DE 

CAMPINAS”

3421.64.20.0657 23812
“JARDIM 

DAS PAINEI-
RAS”

003- 2019/156/4281

 

 Campinas, 02 de outubro de 2020 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação:2020000717
Empreendimento: Residencial JDL Empreendimento Imobiliário SPE LTDA 

Favor apresentar os seguintes documentos no prazo de 20 dias, após publicação:
1. Itens 1, 2, 3, 10 e 14 da Licença de Instalação nº 093/2017-I;
2. Comprovante da anexação do lote indicado na Declaração de Empréstimo de Solo 
(Ficha Informativa atualizada e Projeto Aprovado com nova área do terreno);
3. Relatórios de Monitoramento de Obras conforme cronograma estipulado no item 10 
da LI e Relatório de Finalização da Obra com imagens da obra fi nalizada, do reserva-
tório de detenção de águas pluviais e da instalação das lixeiras de coleta seletiva, além 
da declaração de que a obra encontra-se fi nalizada.

Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mailariane.furlanes@campinas.sp.gov.br 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 ARIANE FURLANES DA SILVA 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 
   

 NOTA TÉCNICA SVDS 07/2020 - EMENDAS CMC AO PLC 
66/2019 

 Nota Técnica da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável referente às emendas apresentadas pelas Comissões 
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de Política Urbana, Meio Ambiente e Finanças e Orçamentos a respeito do 
Projeto de Lei Complementar nº 66/19. 

CONTEXTO INICIAL   A Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas, insti-
tuída pela Lei Municipal n° 10.850/2001, tem dentre seus objetivos a proteção dos 
mananciais de água e a disciplina do ordenamento territorial na área, visando garantir 
a qualidade de vida e harmonizar as atividades da população, em meio urbano ou rural. 
A APA de Campinas abrange aproximadamente um terço do território e é a área com 
a maior concentração de água e fragmentos fl orestais nativos do município. Sendo a 
APA de Campinas uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, se fez necessária 
a elaboração do seu Plano de Manejo conforme previsto da Lei Federal nº 9.985/2000.
  O Plano de Manejo é um documento que, a partir de diversos estudos, estabelece 
as normas, restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos 
naturais de uma Unidade de Conservação e seu entorno e deve ser elaborado em até 
05 anos após a criação da Unidade de Conservação. O documento tem por objetivo 
proteger os recursos naturais (fauna, fl ora, recursos hídricos) e compatibilizar o or-
denamento territorial da região. Ou seja, constitui um instrumento de planejamento e 
gestão que estabelece as diretrizes, linhas de ação e programas prioritários para imple-
mentação nos próximos anos, em conjunto com outras políticas públicas e mediante 
o envolvimento dos benefi ciários diretos da APA de Campinas, incluindo moradores, 
proprietários privados, pesquisadores, ambientalistas, empreendedores e outros atores 
sociais.
  A SVDS coordenou a elaboração do Plano de Manejo, juntamente com um Grupo 
Técnico de Acompanhamento, formado por integrantes da Secretaria de Planejamen-
to e Desenvolvimento Urbano, Fundação José Pedro de Oliveira e Congeapa. Mas 
também tivemos outros parceiros importantes, como as Secretarias Municipais De-
senvolvimento Econômico, Social e de Turismo, Habitação/COHAB, Assuntos Jurí-
dicos, Cultura, Comunicação, Saúde, Educação, Infraestrutura, Transportes, Serviços 
Públicos e SANASA.
  Corolário do Plano de Manejo foram as diretrizes de uso e ocupação da terra nas áre-
as urbanas e rural, a fi m de conferir tecnicidade e segurança jurídica para a totalidade 
do território da APA de Campinas.

DO CONTEÚDO DA NOTA TÉCNICA

  Esta nota técnica responde aos Pareceres exarados pelas Comissões de Análise da 
Câmara Municipal de Campinas: 

  - Comissão de Política Urbana exarou o parecer 96/2020 (Processo nº 231.719)
  - Comissão do Meio Ambiente exarou o parecer 98/2020 (Processo nº 231.719)
  - Comissão de Finanças e Orçamento exarou o parecer 100/2020 (Processo nº 
231.719)

  O teor das emendas está respondido a seguir, mediante Quadro-resumo, acompanha-
da dos fundamentos técnicos, legais e opinativo desta Pasta Ambiental:

Quadro-resumo - Emendas ao PLC 66/19 e manifestação da SVDS

Emenda Supressiva- §1º do art. 5º

  Comissão de Política Urbana: 

  Comissão do Meio Ambiente:

  Comissão de Finanças e Orçamento:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS

  Para a melhor contextualização da temática segue a redação original do dispositivo 
em comento:

"§ 1° Quando houver a solicitação de parcelamentos rurais, o órgão gestor poderá 
exigir um plano de produtividade agrícola, com estudo de viabilidade econômica e 
ambiental, a fi m de evitar a formação de novos núcleos urbanos."

  De início, cabe observar que o artigo 5º, inciso XXII da Constituição Federal de 
1988, que garante o direito à propriedade deve ser interpretado consoante a sistemática 
integral da Constituição Federal de 1988. 
  Então vejamos.
  Segundo a ordem constitucional em vigor, o direito de propriedade deve ser exercido 
de forma a buscar a vantagem individualizada (inciso XXII), mas sempre com vistas 
às melhores condições para a sociedade, inserido em um contexto de interesse geral, 
consoante a preservação do meio ambiente e sua orientação social (Constituição Fe-
deral, art. 5°, XXII, XXIII, art. 170, III e art. 225). 
  A propriedade, dentro das regras de interesse público do Município, pode sofrer 
restrições por parte do Poder Público local por fi nalidades de interesse coletivo e de 
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justiça social, quando não estiver cumprindo sua função social (Constituição Federal, 
art. 5º XXII e XXIV, art. 182, § 2° e art. 186). 
  Anote-se que esse comando está, outrossim, positivado na legislação infraconsti-
tucional no Código Civil (Lei Federal nº 12.441/11, art. 1.228, §1º) e no Estatuto da 
Cidade (Lei Federal nº 10.257/01, art. 39).
  Assim, o proprietário da gleba ou lote tem, em relação à coisa que lhe pertence, facul-
dades de agir elementares reconhecidas pelo Direito - o jus utendi, fruendi e abutendi. 
Estas faculdades integram a senhoria da propriedade e representam o aspecto interno 
ou econômico do direito de propriedade. Todavia, referidos direitos não são absolu-
tos; devem, pela ordem constitucional vigente, atender aos fi ns sociais preconizados 
pela Carta Magna, pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01), Estatuto da 
Metrópole (Lei Federal nº 13.089/15), Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, 
Plano Diretor do Município e, no caso de uma Unidade de Conservação a sua legisla-
ção decorrente (Lei Federal nº 9.985/2000, Decreto Federal nº 4.340/2002 e Plano de 
Manejo - Portaria SVDS nº 01/2019).
  E aduz-se que pelo fato de a APA de Campinas ser uma unidade de Conservação de 
uso sustentável, não é despiciendo fazer menção ao princípio do direito ao desenvol-
vimento sustentável, que positivado no Brasil na Lei da Política Nacional de Meio 
Ambiente - Lei Federal nº 6.938/81, em seu art. 5º, parágrafo único, demonstra a co-
munhão entres os arts. 170, IV e 225 da Constituição Federal, onde o desenvolvimento 
econômico observará o manejo sustentável dos recursos naturais.
  Certo é que a atividade econômica sofre grande infl uência da proteção ambiental 
como um dos princípios basilares e com vistas ao princípio do desenvolvimento sus-
tentável, consoante seu art. 170, VI da Constituição Federal. O Supremo Tribunal 
Federal comunga desse entendimento, inclusive observando que um dos objetivos da 
República Federativa do Brasil - o desenvolvimento nacional (Constituição Federal, 
art. 3º, II) deve ligar-se com a preservação e integridade do meio ambiente (Constitui-
ção Federal, art. 225), com supedâneo no princípio do desenvolvimento sustentável.
  Em sumárias palavras, não se pode desconhecer que a preservação do meio ambiente 
está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico, ou melhor, há uma relação de 
interdependência, deixando claro que o grande desafi o de nossa geração é consolidar 
um equilíbrio entre desenvolvimento social e econômico e proteção ambiental.
  Finalmente, o artigo citado não impõe a obrigatoriedade de se apresentar o plano de 
produtividade. Essa possibilidade se dará tão-somente quando houver risco de forma-
ção de núcleos urbanos. 
  Caso não seja transparecido essa possibilidade, não há porque pedir tal estudo, con-
forme resta claro no citado inciso, pois vincula a solicitação desse estudo à possibili-
dade de formação de núcleos urbanos na área rural. 
  Cabe observar que a matéria é motriz de diversas atuações do Ministério Público 
Estadual e Federal, sendo que a Ação Civil Pública nº 1021222-34.2015.8.26.0114 
motivou a imediata elaboração do plano de manejo da APA de Campinas. 

Conclusão
Dessa forma e diante do exposto, indicamos não acatar a emenda.

Emenda Supressiva - Inciso II do art. 4º

  Comissão de Política Urbana:

  Comissão de Meio Ambiente:

  Comissão de Finanças e Orçamento:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS

  Para a melhor contextualização da temática segue a redação original do dispositivo 
em comento:

"Art. 4º Fica estabelecido como Fração Mínima de Parcelamento - FMP, para as 
áreas rurais da APA Municipal de Campinas, conforme seu zoneamento:
I - 20.000 m² (2 ha) para a Zona de Manejo Sustentável - ZMS;
II - 40.000 m² (4 ha) para as Zonas de Conservação da Biodiversidade - ZCB, de 
Conservação Geoambiental - ZCG e de Proteção de Mananciais - ZPM.
ParágrafoÚnico. Fica proibida a divisão da propriedade rural em áreas inferiores à 
fração mínima de parcelamento estabelecida no caput deste artigo."

  No contexto dos estudos para a defi nição de parâmetros de uso de ocupação da terra 
para a área rural, que consta como conteúdo do Plano de Manejo e matéria desse pro-
jeto de lei complementar, a SVDS, como órgão gestor da APA de Campinas, envidou 
esforços em buscar a legalidade de regramento em virtude de uma possível sobreposi-
ção de atribuições com o INCRA. 
  Dessa forma, tomamos conhecimento do ato administrativo intitulado INFORMA-
ÇÃO/INCRA/DFC/NEEC/nº 18/2016 - "NOTA TÉCNICA INCRA/DF/DFC/ Nº 
02/2016 - Esclarecimentos a respeito da revogação da Instrução nº17-b/1980" e do 
Parecer nº 00151/2016/CGA/PFE-INCRA-SEDE/PGF/AGU da Procuradoria Federal 
Especializada Junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Sede 
Coordenação Geral Agrária - Processo nº54000.000823/2016-30 os quais indicam que 
"o Incra não é competente para proceder à fi scalização de parcelamento irregular do 

solo rural para fi ns urbanos e sim o respectivo município (ou Distrito Federal), pois 
aos municípios compete, privativamente, delimitar o perímetro urbano dentro de seu 
território, por meio de lei municipal. Tal competência legislativa municipal não está 
submissa a nenhum outro órgão, visto que os artigos 23, 29, 30 e 182 da Constitui-
ção Federal de 1988 defi niram a autonomia municipal em termos políticos, legais e 
fi nanceiros. Entende-se, assim, que o artigo 53 da Lei nº 6.766/79, anterior a CF/88, 
não pode ser interpretado como que estabelecendo uma dependência da autorização 
do INCRA para que a lei municipal venha a surtir seus efeitos". Tais elementos foram 
enviados pelo Ministério Público Federal, Excelentíssimo Procurador da República, 
Edilson Vitorelli Diniz Lima, o que nos permitiu o entendimento jurídico votado para 
a conservação da Unidade de Conservação de Uso Sustentável.
  Sendo assim, entende que cabe ao Município o regramento sobre a área rural da 
referida Unidade de Conservação, no que compete a determinação da fração mínima 
de parcelamento do solo rural, incentivando a produção agrícola.
  O município deve determinar a fração mínima de parcelamento (FMP) das proprieda-
des rurais, por lei. Assim, o zoneamento do Plano de Manejo, aprovado pela Portaria 
SVDS 01/2019 (conforme Lei Federal 9.985/2000) estabeleceu como fração mínima 
de parcelamento os valores de 2 ha (para a Zona de Manejo Sustentável) e 4 ha (para 
Zona de Conservação da Biodiversidade, Zona de Conservação Geoambiental e Zona 
de Proteção de Mananciais). O objetivo da norma é viabilizar de fato e de direito a, 
produção agrícola, coibindo o parcelamento do solo com fi ns de usos urbanos na área 
rural. 
  Ademais, esses valores devem ser defi nidos de forma técnica, considerando a preocu-
pação com a manutenção da produção agrícola, aliada à preservação ambiental. Para 
isso, evoluiu-se para a indicação de avaliação do índice de lucratividade, inclusive 
com o auxílio de especialistas da ESALQ USP, recomendando estudos de produtivida-
de de terra e vocação agrícola, visando para além da prosperidade econômica, a garan-
tia da segurança alimentar. Como trata-se de uma inovação para a melhor gestão das 
áreas rurais do município, e em especial da APA, e uma vez que há pouca informação 
sobre a produção agrícola real da APA, decidiu-se que o estabelecimento do fracio-
namento mínimo fi casse vinculado à produção agrícola, permitindo que esse cenário 
se modifi casse gradualmente, mediante a uma fi scalização intensa e acompanhamento 
da SVDS. Medidas essas que associadas permitirão a avaliação e o acompanhamento 
dessas áreas, especialmente se está ocorrendo a formação de núcleos urbanos.
  Assim, quando houver a solicitação de parcelamentos rurais, a SVDS poderá solicitar 
um plano de produtividade agrícola, com estudo de viabilidade econômica, sempre 
como ferramenta de impedimento da formação de novos núcleos urbanos. Na avalia-
ção será incluído, especialmente, a condição de preservação das Áreas de Preservação 
Permanente e Reserva Legal, bem como destinação do esgotamento de efl uentes e 
resíduos gerados e a comprovação da origem da água para abastecimento. 
  Ainda, no intuito de contra argumentar a ideia posta pelo interessado sobre a "in-
segurança jurídica", o entendimento que consta no documento do Processo nº 
54000.000823/2016-30: parcelamento do solo, basicamente, é fracionamento territo-
rial. O parcelamento para fi ns urbanos é o que se destina à urbanização, edifi cação e 
ocupação, com fi nalidade de habitação, indústria ou comércio e é regulamento pela 
Lei Federal nº 6.766/1979, cujo artigo 3º determina que o parcelamento do solo para 
fi ns urbanos somente é admitido em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urba-
nização específi ca, assim defi nidas pelo plano diretor ou em lei municipal. O parce-
lamento para fi ns urbanos não pode ocorrer em áreas que não tenham sido destinadas 
ao uso urbano. Entende-se, pois, que ao Município compete, privativamente, delimitar 
o perímetro urbano dentro do seu território. A Lei Federal nº 6.766/79 estabelece os 
requisitos que darão à área condição de urbana ou urbanizável. Atendidos esses requi-
sitos, o plano diretor municipal delimitará o perímetro urbano e as áreas de expansão 
urbana. 
  O Plano de Manejo não diagnosticou a necessidade de expansão do perímetro urbano, 
assim como proibiu em todas as zonas rurais o parcelamento do solo para fi ns urbanos, 
que caracteriza-se como um dos vetores de pressão antrópica na APA. Nesse senti-
do, ao defi nir a FMPvisa-se inibir a formação de chácaras de lazer, loteamentos ou 
condomínios rurais que assemelham-se a loteamentos urbanos, que demandam infra 
estrutura específi ca, promovendo alteração das características rurais e desencadeando 
um processo urbanizatório. À guisa de reforçar esse entendimento há a normativa no 
plano de manejo para a proibição de "Formação de núcleos urbanos no rural", dese-
jando-se que essas normativas sejam capazes de impedir o fracionamento indevido na 
área rural, bem como a urbanização precária em áreas rurais (tal como investigação do 
Inquérito Civil Público n. 1.34.004.200175/2009-98) de forma que a manutenção da 
produtividade em área rural é de interesse federal.
  Dessa forma, decidiu-se por manter a fração mínima de parcelamento de 4 ha para 
as 3 zonas de maiores restrições de uso e de fragilidade ambiental e de 2ha para a 
Zona de Manejo Sustentável. Já que frações de 2 ha tem permitido, especialmente, na 
APA de Campinas, a implementação de chácaras de lazer e de uso caracteristicamente 
urbano em áreas rurais.
  Além desse fato, defende-se que em módulos maiores que 2 ha, o proprietário rural 
poderá diversifi car sua produção agrícola ou ter ganho de escala, possibilitando a via-
bilidade econômica. Com fi ns de exemplifi car, o que se espera que seja desenvolvido 
na APA de Campinas, fi cou relacionado como atividades incentivadas: (i) Desenvol-
vimento de agricultura familiar, orgânica, agroecologia e permacultura; (ii) Sistemas 
Agrofl orestais (com planos de manejo com espécies nativas e exóticas não invaso-
ras) com fi ns de exploração comercial, sem corte; (iii) Desenvolvimento de sistemas 
agrossilvopastoris com espécies nativas; (iv) Agroindústria artesanal com matéria-
-prima proveniente da APA de Campinas; (v) Formação de redes locais de serviços e 
fomento ao associativismo; (vi) Utilização de fertilizantes orgânicos naturais (adubo 
verde, compostagem, esterco, etc.).
  Portanto, o Município tem a prerrogativa de indicar normas sobre parâmetros de 
ocupação do solo na área rural, conforme veiculado em cinco reuniões de alinhamento 
com o Excelentíssimo Procurador da República, sendo que na última ocorrida em 12 
de novembro de 2018, em ata circunstanciada, consta a recomendação expressa para 
que as normativas constantes no plano de manejo e que regerão a APA de Campinas 
sejam capazes de impedir o fracionamento indevido de terras, bem como a urbaniza-
ção precária de zonas rurais, ressaltando que a manutenção da produtividade rural é de 
interesse federal. Sendo necessária a manutenção da defi nição de FMP de 4 hectares 
e do estabelecimento de restrições construtivas nessas áreas, para impedir que, mes-
mo sem o fracionamento formal, sejam construídas várias unidades habitacionais na 
mesma área.
  Para além da leitura técnica, a solicitação apresentada para essa emenda supressiva 
Inciso II do art. 4°, não está condizente com o que foi conduzido na leitura técnica e 
comunitária nas ofi cinas e reuniões com o seguimento, e não pode alterar, nesta opor-
tunidade, o conteúdo do Plano de Manejo da referida UC.

Conclusão

  Dessa forma e diante do exposto e Considerando que o inciso II do art. 4° da PLC 
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66/19 consta do Plano de Manejo da APA de Campinas, em seu TOMO IV - Zonea-
mento - item 3.3.10, pg. 125.

  Considerando que a proposta de alteração da FMP para zonas ambientalmente mais 
frágeis da APA Municipal de Campinas, partiu do Procurador Federal, nas inúmeras 
reuniões para tratar do regramento no rural da APA de Campinas, conforme registros 
encaminhados à essa egrégia Câmara Municipal, em 13 de julho de 2020, por meio 
do Ofício 94/2020.

  Considerando que as propostas de emendas da referida PL não podem alterar o con-
teúdo ou conceitos explicitados no Plano de Manejo da APA Municipal de Campinas, 
construídos de forma técnica e participativa, atendendo os princípios do controle so-
cial, através de ofi cinas temáticas, reuniões de trabalho e audiências públicas.

indicamos não acatar a emenda.

Emenda supressiva - Artigo 13

  Comissão de Política Urbana:

Comissão do Meio Ambiente:

  Comissão de Finanças e Orçamento:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS
  O art. 13 da PLC 66/19 trata dos parâmetros de Setorização explícitos no Anexo III 
-item 3. PUOT Rural do TOMO V do Plano de Manejo da APA Municipal de Campi-
nas, conforme redação a seguir:

  Art. 13?.

  Considerando que a Setorização dos imóveis rurais faz parte dos procedimentos de 
aprovação de atividades ou empreendimentos enquadrados como admissíveis, confor-
me Plano de Manejo e abordado pelo art. 12 da PLC 66/19, bem como considerando 
que o parágrafo único do art. 11, que trata da aprovação das atividades ou empreendi-
mentos enquadrados como admissíveis, defi ne que os procedimentos para a referida 
aprovação serão objeto de regulamentação específi ca, concorda-se com a supressão do 
art. 13, sendo que o mesmo além de estar previsto no Plano de Manejo da referida UC, 

será tratado e detalhado em regulamentação específi ca pela SVDS.

Conclusão

Dessa forma e diante do exposto, indicamos acatar a emenda.

Emenda modificativa - §1º do art. 6º

  Comissão de Política Urbana: 

  Comissão de Finanças e Orçamento:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS

  Para a melhor contextualização da temática segue a redação original do dispositivo 
em comento:

"§ 1° As edifi cações de que trata o caput deste artigo, deverão respeitar as porcen-
tagens de impermeabilização defi nidas no Capítulo III e não poderão ultrapassar 
10.000 (dez mil) m² de área construída."

  Considerando que as propostas de emendas modifi cativas da referida PL não podem 
alterar o conteúdo ou conceitos explicitados no Plano de Manejo da APA Municipal de 
Campinas, construídos não somente sobre pilares técnicos, mas também de forma par-
ticipativa, atendendo os princípios do controle social, por meio de ofi cinas temáticas, 
reuniões de trabalho e audiências públicas, bem como que, segundo o Plano de Ma-
nejo da APA Municipal de Campinas, o teto de área construída para novas edifi cações 
em atividades ou empreendimentos admissíveis nas propriedades rurais são de 10.000 
m², conforme item 3.1 do Anexo III - PUOT RURAL do Tomo V do Plano de Manejo, 
entende-se que a justifi cativa apresentada para a referida emenda modifi cativa do § 
1°do art. 6° não está condizente com o que foi trabalhado nas ofi cinas e reuniões com 
o seguimento, e não pode alterar o conteúdo do Plano de Manejo da referida UC.

  Porém, considerando que o parâmetro de área construída em questão, aplica-se ape-
nas as novas edifi cações em propriedades rurais com atividades ou empreendimentos 
enquadrados como admissível, sugere-se que o § 1°do art. 6° seja transferido para o 
art. 12, com o seguinte texto:

§ X  As novas edifi cações para atividades ou empreendimentos admissíveis aprovados 
ou regularizados, não poderão ultrapassar 10.000 (dez mil) m² de área construída na 
propriedade ou imóvel rural

Conclusão

Dessa forma e diante do exposto, indicamos acatar parcialmente a emenda.

Emenda Modificativa - alíneas "a" e "b" do §2º do art. 6º

  Comissão de Política Urbana:
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  Comissão de Finanças e Orçamento:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS:

  Para a melhor contextualização da temática segue a redação original do dispositivo 
em comento:

"§ 2° As novas edifi cações para fi ns habitacionais, além dos critérios já estabeleci-
dos, deverão atender o conceito de Densidade Habitacional Máxima (DHM), confor-
me defi nido no Plano de Manejo da APA Municipal de Campinas:

a) A densidade habitacional para propriedades rurais de até um módulo estabeleci-
do pela Fração Mínima de Parcelamento (FMP), será de 2 (duas) unidades habita-
cionais unifamiliares.

b) Para cada módulo excedente da propriedade rural, será permitida a construção 
de mais uma unidade habitacional unifamiliar."

  Considerando que as propostas de emendas modifi cativas da referida PLC não podem 
alterar o conteúdo ou conceitos explicitados no Plano de Manejo da APA Municipal 
de Campinas, construídos de forma técnica e participativa, atendendo os princípios 
do controle social, através de ofi cinas temáticas, reuniões de trabalho e audiências 
públicas, bem como que segundo o referido Plano de Manejo, o número de novas 
edifi cações para fi ns habitacionais em atividades ou empreendimento admissíveis nas 
propriedades rurais também está estabelecido no item 3.1 do Anexo III - PUOT RU-
RAL do Tomo V do Plano de Manejo, a justifi cativa apresentada para essa emenda 
modifi cativa do § 2°do art. 6°, não está condizente com o que foi trabalhado nas ofi ci-
nas e reuniões com o seguimento, e não pode alterar o conteúdo do Plano de Manejo 
da referida UC.

  Porém, considerando que o número de novas edifi cações para fi ns de habitação em 
questão, aplica-se apenas as novas edifi cações em propriedades rurais com atividades 
ou empreendimentos enquadrados como admissível. 

  Dessa feita, sugere-se que o § 2°do art. 6° seja transferido para o art. 12, com o 
seguinte texto:

  § X° As novas edifi cações para fi ns habitacionais em imóveis rurais com atividades 
ou empreendimentos admissíveis aprovados ou regularizados, além dos critérios já es-
tabelecidos, deverão atender o conceito de Densidade Habitacional Máxima (DHM), 
conforme defi nido no Plano de Manejo da APA de Campinas:

  a) A densidade habitacional para propriedades rurais de até um módulo estabelecido 
pela Fração Mínima de Parcelamento (FMP), será de 2 (duas) unidades habitacionais 
unifamiliares.

  b) Para cada módulo excedente da propriedade rural, será permitida a construção de 
mais uma unidade habitacional unifamiliar.

  Por fi m, considerando ainda que o art. 7° que trata da impermeabilização do imóvel 
rural, também encontra-se equivocado, ou seja, segundo o Anexo III - PUOT RURAL 
do Tomo V do Plano de Manejo, o mesmo aplica-se apenas as propriedades rurais com 
atividades ou empreendimentos enquadrados como admissíveis, sugere-se que o art. 
7° da PL 66/19, seja transferido para o art. 12, com o seguinte texto:

§Xº Para imóveis rurais com atividades ou empreendimentos admissíveis aprovados 
ou regularizados, a porcentagem de impermeabilização permitida na área total deste 
imóvel será de 5% (cinco por cento).

§ X°  Será admissível a compensação ambiental para o aumento da área impermeável 
sobre a área total do imóvel rural, podendo atingir até 10% (dez por cento).

§ X°  A compensação referida no  § 5° deste artigo será objeto de regulamentação es-
pecífi ca da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, observada a implantação de práticas de retenção, infi ltração e reuso de águas 
pluviais na propriedade, visando a recarga dos aquíferos, diminuindo assim os impac-
tos negativos da impermeabilização.

Conclusão

Dessa forma e diante do exposto, indicamos acatar parcialmente a emenda.

Emenda Modificativa - Título III - art. 14

  Comissão de Política Urbana:

  Comissão do Meio Ambiente:
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  Comissão de Finanças e Orçamento:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS:

  Primeiramente é importante frisar que a Associação Moradia é Cidadania participou 
ativamente da construção do plano de manejo da APA de Campinas, comparecendo às 
ofi cinas, às audiências públicas e a várias reuniões setoriais e temáticas com o segui-
mento e em momento nenhum foi aventada a possibilidade de expansão do perímetro 
urbano, sendo quea Associação nos forneceu, no multicitado processo participativo, 
uma lista com a demanda de moradia (protocolo 2018.10.27968) , a qual foi inteira-
mente acatada pelo plano de manejo, inclusive, prevendo um montante de moradias 
superior ao que a apontado pela citada organização. Saliente-se que o movimento de 
moradia, inclusive, sempre se mostrou satisfeito com a nossa proposta, seja por mani-
festação oral, seja por documento protocolado junto à Municipalidade. 

  Frise-se que na audiência pública realizada em 2018 o então Secretário de Habitação 
levantou a demanda por expansão do perímetro urbano, alegando que não havia espa-
ço para a demanda de moradia, no entanto, ele apresentou números que extrapolavam 
a APA de Campinas, ou seja, ele tinha o intuito de resolver o défi cit de moradia do 
município de Campinas dentro de uma unidade de conservação, o que não é viável 
dentro da sistemática de conservação do espaço especialmente protegido. Nesta mes-
ma audiência, o presidente do Movimento de Moradia se manifestou contrariamente 
à proposição de expansão do perímetro urbano, destacando que a demanda dos mora-
dores da APA de Campinas estavam atendidas pelo documento, conforme circunscrita 
em ata publicada em Diário Ofi cial do Município.

  Dessa forma, a nova redação proposta ao artigo 14, relativamente à expansão do 
perímetro urbano contraria todos os princípios do Plano de Manejo - em especial a 
proteção do ambiente rural da APA de Campinas. Ainda assim, passa-se a análise dos 
itens propostos:

  A proposta do §2º do artigo 14, que pede que seja marcada uma zona específi ca para 
ZEIS, vai totalmente ao desencontro do que foi adotado na totalidade do território 
do município, ou seja, a Lei Complementar nº 70/2014 revogou os dispositivos de 
legislações anteriores (em especial do Plano Diretor de 2006, vigente à época) que 
cravavam as "Zonas de Indução", áreas em que era obrigatório a construção de EHIS. 
Isso demonstrou a vontade da Administração e, sobretudo, da população (pois passou 
por processo participativo em sede de Poder Executivo e Legislativo) de não haver 
mais a segregação que as Zonas de Indução traziam. Essa foi uma condução urbana 
e habitacional em sede de plano diretor que repercute sobre o território municipal.
  Assim, anote-se que ao tentar resgatar esse dispositivo, esta proposição traz algo já 
superado. Na proposta do PLC nº 66/2019, como enviada à Câmara pelo Poder Execu-
tivo, qualquer área do perímetro urbano da APA pode ser direcionada para edifi cação 
de interesse social. Isso também valeria para qualquer proposta de demarcação de 
ZEIS dentro do perímetro urbano atual.
  Os §§ 3º e 4º propostos não são pertinentes por si só, visto que não entende-se como 
viável a inserção da ideia do artigo como um todo - além do fato de que esse tipo de 
prazo não seria condizente com o complexo estudo que seria exigido por parte do po-
der público (§ 3º) ou da celeridade necessária dos donos das terras (§4º). Como seria, 
por exemplo, se depois de dois anos de aprovação um proprietário decidisse por usar 
sua área para EHIS? Pelo simples decurso do tempo ele não teria o direito, mesmo 
com esta Lei vigente? 
  O §5º traz outra norma que induz a segregação: porque dar preferência a um bairro 
que já é carente de infraestrutura? Há muitas áreas em Sousas e Joaquim Egídio que 
podem receber EHIS. 
  Do ponto de vista lógico, se é uso habitacional social que se visa perquirir, a proposta 
não é coerente com o restante da argumentação apresentada e, certamente, não é coe-
rente com o Plano de Manejo da APA de Campinas. 
  Pela sistemática legal vigente, notadamente o Estatuto da Cidade, não é o pagamento 
da outorga onerosa prevista no §6º que poderá mitigar os vastos impactos causados 
pela expansão do perímetro urbano proposto, mesmo com a proposta de destinação ao 
PROAMB dada pelo §7º. 
  Frise-se que os impactos trazidos pela urbanização não são mitigáveis por meio de 
recurso fi nanceiro. A conversão de uma área rural para urbana acarreta em adensa-
mento populacional, fragmentação da vegetação, aumento do efeito de borda sobre os 
fragmentos, poluição atmosférica, poluição sonora, aumento da pegada de carbono, 
impacto para a fauna nas mais diversas formas, seja pela mudança da matriz, seja pelo 
aumento do fl uxo de pessoas que afugentam a fauna, mesmo que estivesse condicio-
nado à formação de corredores ecológicos, dentre outros. Todos esses impactos não 
podem ser mitigados e são irreversíveis, tornando insustentável o cumprimento dos 
objetivos de criação da APA.
  Ademais, o PLC nº 66/2019 foi elaborado com base no Plano de Manejo da APA de 
Campinas. Nesse sentido, importa informar alguns pontos, para que as proposições 
não padeçam de ilegalidade. O plano de manejo é um documento de gestão de uma 
unidade de conservação, garantido pela Lei Federal nº 9.985/2000, onde se estabele-

cem zoneamento, normas e programas a partir de um amplo estudo que contempla 
aspectos do meio físico, biótico e antrópico, além de contar com ampla participação 
da população por meio de reuniões setoriais, ofi cinas e audiências públicas. A con-
solidação do plano de manejo e a aprovação junto ao conselho gestor da unidade de 
conservação garantem a validade deste documento que não pode sofrer alterações, 
sob pena de descumprimento da legislação federal específi ca e questionamento do 
Ministério Público.
  Assim, tais proposições descumprem toda a construção do plano de manejo que foi 
fortemente participativo, ouviu e acatou diversas das proposições apresentadas por 
esse segmento de moradia, que havia se mostrado, publicamente, satisfeito ao fi nal do 
processo, registrado em audiência pública. As emendas apresentadas ferem o conteú-
do do plano de manejo, de forma que não são passíveis de serem acatadas.
  Destaca-se ainda que o PLC nº 66/2019 foi elaborado visando resolver o problema 
social identifi cado quanto à demanda reprimida, à elitização, e tomando-se o cuidado 
de que as construções sociais não venham a ser repassada para as classes altas e de 
forma a não adensar demasiadamente a APA, pois é uma unidade de conservação.
  Foi feito um extenso trabalho, incluindo simulações e cálculos sobre demanda ha-
bitacional x área passível de ocupação x valor de mercado para se chegar na solução 
ambientalmente e socialmente sustentável.
  Nesse sentido, o PLC nº 66/2016 altera a lei vigente, permitindo a implantação de 
unidades habitacionais sufi cientes para suprir a demanda reprimida da população des-
ses locais, sendo que foram consultados não só o movimento de moradia, como tam-
bém a Sehab e a Cohab, profi ssionais que atuam em estudos de défi cit populacional 
e moradia social, de forma a não se limitar apenas na demanda do Movimento de 
Moradia.
  Por vezes, alega-se ter um défi cit habitacional de 3746 famílias da região leste do 
município, no entanto essa informação é superdimensionada, uma vez que extrapola 
os limites da APA de Campinas e inclui áreas altamente adensadas, como o centro da 
cidade. Além disso, há toda a região da antiga Macrozona 02 que atualmente é Macro-
zona de Desenvolvimento Ordenado que pode, portanto, sofrer urbanização e que está 
tão avizinhada à região de Sousas e Joaquim Egídio.
  Não há sentido lógico e legal expandir o perímetro urbano, especialmente em uma 
unidade de conservação, sem antes ocupar os vazios urbanos existentes na região les-
te. Por fi m, o plano de manejo coloca como premissa para o ordenamento territorial, 
a proibição da expansão do perímetro urbano, de forma que o presente PLC não pode 
ir contra o plano de manejo.
  O Plano de Manejo e Projeto de Lei Complementar 66/2019 permitem os Empreendi-
mentos Habitacionais de Interesse Social - EHIS em toda a zona urbana do município 
cujo zoneamento permita o uso habitacional, respeitados os parâmetros de uso e ocu-
pação da terra. Ou seja, qualquer gleba na área urbana poderá ser destinado para EHIS, 
onde se aplicarão parâmetros específi cos. 
  Para tanto, será permitido maior adensamento em novos parcelamentos em troca 
da doação de unidades habitacionais à COHAB. Isso signifi ca que o movimento de 
moradia vai ter "casa pronta para morar", diferentemente do que ocorre no restante 
de Campinas.
  Do ponto de vista do planejamento urbano, é importante constar o que estabelece o 
Plano Diretor em vigência, qual seja, a Lei Complementar nº 189, de 08 de janeiro 
de 2018.
  No escopo da leitura técnica e comunitária, o Plano Diretor, em seu artigo art. 5º es-
tabeleceu novos recortes territoriais de planejamento, intitulado "Macrozoneamento" 
passando o município de Campinas a apresentar quatro Macrozonas distintas, conso-
ante a predominância de sua vocação:

  ?  MacrozonaMacrometropolitana : abrange região situada integralmente no pe-
rímetro urbano, impactada por estruturas viárias, equipamentos e atividades econô-
micas de abrangência regional, nacional e internacional, sofrendo infl uência direta e 
indireta pela proximidade dessas estruturas no território, que alteram dinâmicas socio-
econômicas, culturais e ambientais;

  ?  Macrozona de Estruturação Urbana : abrange região situada integralmente no 
perímetro urbano, possui áreas reconhecidamente consolidadas e outras em fase de 
consolidação;

  ?  Macrozona de Desenvolvimento Ordenado : abrange região situada integralmente 
na zona rural, destinada ao desenvolvimento de usos rurais e urbanos compatíveis com 
os termos da legislação específi ca;

  ?  Macrozona de Relevância Ambiental : abrange região situada na sua maior parte 
na zona rural e que apresenta relevância ambiental e áreas públicas e privadas estraté-
gicas à preservação ambiental e dos recursos hídricos.
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  A sistemática legal do plano diretor estabeleceu que na Macrozona de Desenvolvi-
mento Ordenado poderá haver a expansão do perímetro urbano nas áreas passíveis de 
urbanização, mediante estudos técnicos que indiquem tal possibilidade e lei comple-
mentar específi ca, observado o disposto no art. 42-B do Estatuto da Cidade.
  E mesmo na sistemática da ocupação urbana da Macrozona de Desenvolvimento 
Urbano (área rural passível de ocupação urbana), deve-se observar o art. 115 do Pla-
no Diretor, que estabelece os instrumentos indutores da função social da propriedade 
indicando que se deve fomentar a utilização dos imóveis não edifi cados, subutilizados 
e não utilizados, e no art. 35. XI, controlar a expansão do perímetro urbano, ou seja, 
antes de ampliar o perímetro é importante que se estimule a ocupação das áreas que já 
são cobertas por infraestrutura.
  Todavia, a APA de Campinas está inserida em outro recorte territorial: a Macrozona 
de Relevância Ambiental, cujos principais dispositivos de alcance são:

Art. 12. São objetivos específicos para a Macrozona de Relevância Ambiental:
I - incentivar a preservação do ambiente, a biodiversidade e os mananciais, a ve-
getação nativa, as faixas de preservação permanente, as matas ciliares, as várzeas 
e as planícies de inundação;
II - dinamizar a economia da zona rural do município;
III - incentivar a produção agrícola e agroindustrial, em especial de alimentos, e 
o turismo com sustentabilidade ambiental;
IV - fomentar o desenvolvimento ordenado ambiental, social e econômico;
V - identificar os núcleos urbanos informais de interesse social e de interesse 
específico, a fim de avaliar a viabilidade técnica e jurídica de sua regularização;
VI - realizar estudos das áreas rurais, prevendo formas diversas de ocupação, 
para garantir a manutenção sustentável de suas características, de forma compa-
tível com o desenvolvimento econômico e social.
Art. 13. São diretrizes específicas para a Macrozona de Relevância Ambiental:
I - regulamentação de usos e atividades urbanas e rurais compatíveis com a con-
servação ambiental;
II - incentivo à manutenção das atividades rurais com orientação para o manejo 
adequado;
III - fortalecimento de atividades culturais e econômicas que preservem o patri-
mônio cultural;
IV - preservação das paisagens urbanas e dos imóveis de interesse histórico e 
cultural, valorizando as referências históricas e estimulando o turismo e a eco-
nomia criativa;
V - coibir o parcelamento irregular na zona rural para fins urbanos;
VI - manutenção da alta permeabilidade do solo e preservação dos elementos 
naturais das Fazendas Chapadão, Santa Elisa e Remonta, de propriedade do Es-
tado e da União;
VII - proteger e recuperar o ambiente, a biodiversidade e os mananciais, por 
meio do controle da expansão urbana e da regulamentação de usos compatíveis 
com a conservação ambiental;
VIII - preservar o patrimônio cultural urbano e o patrimônio ligado ao ambiente 
rural e natural;
IX - melhorar a qualidade de vida das famílias residentes em área rural;
X - estímulo aos usos rurais, caracterizados por atividades agrossilvopastoris, 
por meio de certificação das propriedades que desenvolvam a agricultura susten-
tável e conservem os recursos naturais;
XI - desenvolvimento de programas específicos para as áreas rurais;

  Então, resta claro que, segundo o plano diretor, que regra o ordenamento territorial 
em Campinas, a expansão do perímetro somente está previstaMacrozona de Desenvol-
vimento Ordenado, conforme inciso I do art. 11 do Plano Diretor, a saber: 

Art. 11. São diretrizes específicas para a Macrozona de Desenvolvimento Orde-
nado:
I - realização de estudos de viabilidade para a expansão urbana, por força do 
Estatuto da Cidade e do princípio da construção de uma cidade sustentável.

  Em sumárias palavras, o Plano Diretor (Lei Complementar nº189/18) permitiu a 
expansão do perímetro somente na Macrozona de Desenvolvimento Ordenado, afas-
tando essa possibilidade para a Macrozona de Relevância Ambiental.
  Por tal motivo, o plano de manejo carreou a vedação do perímetro urbano por dois 
motivos: 
  1 - técnico, uma vez que, em havendo glebas não parceladas sufi cientes para aten-
dimento da demanda atual de habitação de interesse social distinta do restante do 
território em que haverá unidade habitacional fi nalizada (casa pronta para morar) e
  2 - de pactuação de ordenamento territorial estabelecido pelo Plano Diretor em vigor.
  De fato, durante a elaboração do Plano de Manejo da APA de Campinas, o Movi-
mento Moradia é Cidadania se fez presente durante a construção do plano de manejo 
da APA de Campinas, comparecendo às ofi cinas, às audiências públicas e a várias 
reuniões setoriais e temáticas e apontou as demandas por habitação. Entendendo a 
importância dessa demanda, o Plano de Manejo criou um Programa específi co de Ha-
bitação Social, considerando a demanda de moradia (184 famílias) encaminhada pelo 
Sr. Cido (protocolo 2018.10.27968), a qual foi inteiramente acatada pelo plano de 
manejo, inclusive, prevendo um montante de moradias superior ao que a apontado 
pela citada organização. 
  Neste sentido, o PLC 66/2020 traz um número aproximado de 600 famílias a serem 
contempladas, que signifi ca mais 3 vezes o número apresentado originalmente pelo 
citado Movimento.
  Importante destacar que o movimento de moradia, inclusive, sempre se mostrou 
satisfeito com a proposta do Plano de Manejo.
  Em nova reunião com Movimento de Moradia, realizada em 18/08/2020, o movi-
mento apresentou outro valor de demanda habitacional (cerca de 600 famílias) e um 
pedido de marcação de três áreas rurais, contíguas ao perímetro urbano, como exclu-
sivamente para EHIS.
  Apesar de não estarem originalmente na lista inicial do movimento apresentada em 
sede de elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação da Natureza, 
essas famílias "adicionais" podem ser atendidas pelo atual PLC 66/2019 sem o acrés-
cimo de áreas.

  Isto posto, resta claro que o aumento do Perímetro Urbano não pode ser efetivado 
pelo PLC em foco, bem como é desnecessário para atender a demanda atual de mora-
dias sociais conhecida na APA de Campinas.

Conclusão

  A justifi cativa apresentada para essa emenda, não está condizente com o que foi 
trabalhado nas ofi cinas e reuniões com o seguimento, e não pode alterar o conteúdo do 

Plano de Manejo da referida UC, bem como contraria o Plano Diretor do Município, 
motivo pelo qual indicamos  não acatar a emenda .

Emenda Modificativa -art. 15 e art. 16

  Comissão de Política Urbana: 

  Comissão de Finanças e Orçamento:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS:

  As alterações dos artigos 15 e 16 se referem apenas à mudança de numeração de arti-
gos, sem alteração de conteúdo, mudança essa motivada pela proposição de alteração 
do Título III e artigo 14, os quais não foram acatados por esta SVDS. Assim, não há 
sentido em acatar as alterações dos artigos 15 e 16.

Conclusão
  Recomendamos  não acatar  as alterações propostas.

Emenda Aditiva - inciso IV e § único do art. 5º

  Comissão de Política Urbana: 

  Comissão de Finanças e Orçamento:
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RESPOSTA TÉCNICA SVDS: 

  Não há óbices quanto às emendas apresentadas, uma vez que a proposta tem por 
fi to o aperfeiçoamento da norma, notadamente inserta no escopo conservacionista da 
Unidade de Conservação em tela.
Conclusão

  Recomendamos  acatar  as alterações propostas.

Subemenda Modificativa - §1ºe renumera os §3º e 4º do art. 6º

  Comissão do Meio Ambiente:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS:

  A emenda segue sugestão feita pela SVDS, assim,  indicamos acatar a emenda.

Subemenda Modificativa - - §2ºdo art. 6ª e acrescenta o §5º no art. 12

  Comissão de Meio Ambiente:

  Comissão de Finanças e Orçamento:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS:

  Para a melhor contextualização da temática segue a redação original do dispositivo 
em comento:

"§ 2° As novas edifi cações para fi ns habitacionais, além dos critérios já estabeleci-
dos, deverão atender o conceito de Densidade Habitacional Máxima (DHM), confor-
me defi nido no Plano de Manejo da APA Municipal de Campinas:
a) A densidade habitacional para propriedades rurais de até um módulo estabeleci-
do pela Fração Mínima de Parcelamento (FMP), será de 2 (duas) unidades habita-
cionais unifamiliares.
b) Para cada módulo excedente da propriedade rural, será permitida a construção 
de mais uma unidade habitacional unifamiliar."

  Considerando que as propostas de emendas modifi cativas da referida PLC não podem 
alterar o conteúdo ou conceitos explicitados no Plano de Manejo da APA Municipal 
de Campinas, construídos de forma técnica e participativa, atendendo os princípios 
do controle social, através de ofi cinas temáticas, reuniões de trabalho e audiências 
públicas, bem como que segundo o referido Plano de Manejo, o número de novas 
edifi cações para fi ns habitacionais em atividades ou empreendimento admissíveis nas 
propriedades rurais também está estabelecido no item 3.1 do Anexo III - PUOT RU-
RAL do Tomo V do Plano de Manejo, a justifi cativa apresentada para essa emenda 
modifi cativa do § 2°do art. 6°, não está condizente com o que foi trabalhado nas ofi ci-
nas e reuniões com o seguimento, e não pode alterar o conteúdo do Plano de Manejo 
da referida UC.
  Porém, considerando que o número de novas edifi cações para fi ns de habitação em 
questão, aplica-se apenas as novas edifi cações em propriedades rurais com atividades 
ou empreendimentos enquadrados como admissível. 
  Dessa feita, sugere-se que o § 2°do art. 6° seja transferido para o art. 12, com o 
seguinte texto:

§ X°  As novas edifi cações para fi ns habitacionais em imóveis rurais com atividades 
ou empreendimentos admissíveis aprovados ou regularizados, além dos critérios já es-

tabelecidos, deverão atender o conceito de Densidade Habitacional Máxima (DHM), 
conforme defi nido no Plano de Manejo da APA de Campinas:

a)  A densidade habitacional para propriedades rurais de até um módulo estabelecido 
pela Fração Mínima de Parcelamento (FMP), será de 2 (duas) unidades habitacionais 
unifamiliares.

b)  Para cada módulo excedente da propriedade rural, será permitida a construção de 
mais uma unidade habitacional unifamiliar.

Conclusão

  Dessa forma e diante do exposto, indicamos  acatar parcialmente  a emenda.

  Comissão de Finanças e Orçamento:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS:

  Considerando que o art. 7° que trata da impermeabilização do imóvel rural aplica-se 
apenas as propriedades rurais com atividades ou empreendimentos enquadrados como 
admissíveis, sugere-se que o art. 7° da PL 66/19, seja transferido para o art. 12, com 
o seguinte texto:

§Xº Para imóveis rurais com atividades ou empreendimentos admissíveis aprovados 
ou regularizados, a porcentagem de impermeabilização permitida na área total deste 
imóvel será de 5% (cinco por cento).

§ X°  Será admissível a compensação ambiental para o aumento da área impermeável 
sobre a área total do imóvel rural, podendo atingir até 10% (dez por cento).

§ X°  A compensação referida no  § 5° deste artigo será objeto de regulamentação es-
pecífi ca da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, observada a implantação de práticas de retenção, infi ltração e reuso de águas 
pluviais na propriedade, visando a recarga dos aquíferos, diminuindo assim os impac-
tos negativos da impermeabilização.

Conclusão
  Dessa forma e diante do exposto, indicamos  acatar parcialmente  a emenda.

Subemenda Aditiva - §1º do art. 6º

  Comissão de Finanças e Orçamento: 

Emenda Modificativa - artigo 7º

  Comissão do Meio Ambiente:

RESPOSTA TÉCNICA SVDS:

  A emenda segue sugestão feita pela SVDS, assim,  indicamos acatar a emenda.

Emenda Modificativa - alínea I, inciso b1, art. 71

  Comissão de Finanças e Orçamento: 

RESPOSTA TÉCNICA SVDS:

  O zoneamento urbano proposto também foi elaborado com o escopo de conciliar 
os novos preceitos do Plano Diretor e da LC 208/2018. Nessa linha, procurou-se di-
minuir o número de zonas existentes na legislação atual e, ao mesmo tempo, manter 
um paralelismo com o restante do município sem prejudicar a proteção ambiental 
característica da APA de Campinas, e igualmente defendida em seu plano de manejo.
  Outro fator a se destacar para o delineamento do desenho do zoneamento proposto foi 
analisar a situação atual dos distritos em relação à hierarquia viária, ao uso e ocupação 
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atual e, principalmente, quanto ao caráter histórico e cultural.
  Não fazia sentido, assim, aplicar um zoneamento no qual fossem permitidas ativi-
dades incômodas nas partes mais residenciais do distrito. Também não fazia sentido 
permitir atividades de grande incomodidade nos locais que hoje já possuem algum 
tipo de permissividade controlada.
  Para manter o distrito com características similares com as atuais procurou-se, dentro 
das novas defi nições de zonas da LC 208/2018 e dos conceitos trazidos pelo Plano 
Diretor, as zonas que mais se compatibilizavam, a saber:

  1. Considerando que a  Zona Residencial (ZR)  proposta permite pequenos comér-
cios e serviços "domésticos", sem criar grandes pólos atrativos de incomodidade, esta 
foi a escolhida para ser alocada na parte predominantemente residencial da APA de 
Campinas e denominada  ZR-APA . Ressalta-se que este zoneamento permite muitas 
atividades econômicas e há poucas restrições impostas em relação às atividades per-
mitidas na ZR do restante do município. 
 Quanto à ocupação, a  ZR-APA  é idêntica à ZR do restante do município: em todas 
as vias permite-se HU-APA, HMH-APA e HMV-APA e nas vias arteriais e coletoras 
permite-se também CSEI-APA e HCSEI-APA. Ressalte-se que na APA de Campinas 
se permitirá HMV na ZR, com a devida limitação de gabarito imposta pelo PLC. 
 No tocante ao uso, a  ZR-APA  permite CVBI, SRF, SBI e EBI, UP e UR nas vias 
coletoras e arteriais, SRF, UP e UR nas vias locais.  Não coincidentemente é o mesmo 
tipo de uso permitido no restante da cidade nesta Zona. 

  2. Já para os maiores eixos viários da APA de Campinas e que hoje já concentram 
a maior parte do comércio e serviço da região, escolheu-se a  Zona Mista 1 (ZM1)  
que, com as suas restrições ambientais impostas, foi denominada  Zona Mista 1-APA 
(ZM1-APA) . Esta, como a ZR-APA, possui muitas tipologias que permitirão a explo-
ração econômica e poucas restrições às atividades permitidas em relação à ZM1 do 
restante do município (detalhadas mais adiante). 
 Quanto à ocupação: A  ZM1-APA  permitirá HU-APA, HMH-APA, HMV-APA, CSEI-
-APA e HCSEI-APA para todas as vias, idêntica ao restante do município.
 Quanto ao uso, a  ZM1-APA  permite CVBI, SRF, SBI e EBI, UP e UR nas vias locais, 
coletoras e arteriais, CVMI, CABI, SMI e EMI nas vias arteriais.  Novamente, o uso é 
o mesmo permitido nas ZM1 do restante da cidade.  

  Estão também permitidos, obviamente, o uso residencial nas duas zonas propostas 
no multicitado PLC.
  Assim, apenas pela paridade com o zoneamento do restante do território, não há sen-
tido em acatar a emenda proposta, que coloca como permitido o Comércio Varejista 
de Alta Incomodidade (CVAI) nas vias arteriais da APA (que, como muito explicado, 
é uma Unidade de Conservação).
  Nem mesmo as Zonas Mista 2 e 4 do restante do município (presentes em grandes 
avenidas e rodovias) permitem a tipologia CVAI. Esta tipologia é permitida somente 
nos zoneamentos de Zonas de Centralidade 2 e 4 e Zonas de Atividade Econômica 
A e B. Estes zoneamentos não foram escolhidos pois são extremamente permissivos 
comparando-se à necessária proteção da APA de Campinas.
  Outras restrições impostas (quanto ao tamanho dos lotes, das edifi cações e da proi-
bição de desdobro/fracionamento de lotes, por exemplo) são oriundas exclusivamente 
do necessário controle da taxa de densidade de ocupação e da atratividade de grandes 
empreendimentos. É uma forma também de compensar a diminuição do tamanho dos 
lotes para novos parcelamentos urbanos.
  Como muitas vezes citado no Plano de Manejo, a APA de Campinas não comporta 
grandes empreendimentos imobiliários de comércio e serviço, visto a alta fragilidade 
ambiental do território. Os números escolhidos para defi nir os limites não vêm do 
acaso - foram retirados de um estudo minucioso do território e de simulações quanto 
à densidade futura.

 Portanto, repactuar a atratividade de demandas na APA passa por uma necessá-
ria revisão dos tamanhos dos lotes de novos empreendimentos. 

  Quanto à justifi cativa ser embasada em uma Zona de Centralidade:

  O presente PLC foi alinhado com o Plano Diretor - incluindo a centralidade presen-
te no Centro de Sousas, de acordo com o Anexo VII do mesmo. Esta centralidade, 
defi nida como "fomentar através de ônibus", conforme consulta à camada "deplan-
-pd_2018-centralidades" (disponível no banco de dados Fouquet, da PMC, e acessada 
em 17/05/2020 para conferência), não está impedida pelo PLC em comento - pelo 
contrário, visto que o Plano de Manejo incentiva o uso de transporte público na APA 
de Campinas.
  Frise-se que o PLC internaliza por completo o disposto no artigo 22 do Plano Diretor 
quando incentiva o uso misto, as máximas densidades propostas na APA de Campinas 
e demais itens, visto que a Zona Mista 1 (ZM1-APA) foi o zoneamento escolhido para 
o local da centralidade. O PLC, porém, restringe os impactos ambientais conforme o 
próprio caput do citado artigo 22 da LC 189/2018 permite. 
  A centralidade local atrairá, de qualquer forma, usos distintos, observadas as diretri-
zes do Plano de Manejo da Unidade de Conservação. Portanto, expandir as tipologias 
permitidas no presente PLC para outras que não refl itam o ordenamento territorial do 
restante do Município, bem como aumentar o tamanho e porte das tipologias, não se 
justifi cam em Unidade de Conservação em foco.

 Conclusão 

  Dessa forma e diante do exposto, indicamos  não acatar  a emenda.
 

 Campinas, 01 de outubro de 2020 
 ÂNGELA CRUZ GUIRAO 

 Diretora do Departamento do Verde e do Desenvolvimento Sustentável 
 ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL 

 Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
  GUSTAVO FABRÍCIO D'ESTEFANO 

 Engenheiro Civil 
 ANA PAULA PELLEGRINO 

 Coordenadora do Verde 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO: 20  20  00  0796 
 INTERESSADO:   H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO LTDA EPP 

A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema  online , no prazo de 20 (vinte) 
dias:
- Procuração;
- Croqui de Localização (raio de 100 metros) explicando todos os usos exercidos nos 

imóveis no entorno da empresa; 
- Layout dos equipamentos contemplando todos os equipamentos utilizados pela em-
presa e apresentados na relação de equipamentos no LAO; 
- Documentos comprobatórios da destinação fi nal ambientalmente adequada de todos 
os resíduos gerados no decorrer do prazo de validade da Licença de Operação a ser 
renovada e dos que serão gerados no próximo ciclo da Licença de Operação a ser 
emitida; 
- Documento comprobatório do plantio de 01 muda de espécie arbórea, conforme 
exigência técnica da Licença de Operação a ser renovada; 
- Apresentar relatório fotográfi co realizado da seguinte forma: Fotos da visão geral 
do processo produtivo; do detalhamento da recepção de matérias primas; uma foto de 
cada resíduo gerado no processo produtivo; do local de armazenamento de resíduos 
sólidos; da expedição da produção; fotos da área da frente, dos fundos e de todas as 
áreas externas da empresa; fotos (pelo menos uma ampla e uma mais focada) da loca-
lização de cada ralo de drenagem do imóvel. 

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas entrar em contato através do email.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 MÁRIO JORGE BONFANTE LANÇONE 

 ENGENHEIRO AMBIENTAL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação: 2020000396
Empreendimento: A C Santos Administração de Imóveis Ltda

 Favor apresentar os seguintes documentos no prazo de 20 dias, após publicação: 
1. Esclarecimentos com relação à responsabilidade técnica apresentada no Relatório 
Final de Acompanhamento de Obras, informando se o serviço de acompanhamento 
foi prestado pelo profi ssional que assina tal relatório, bem como a responsabilidade 
técnica do PCMAO e PGRS. 
2. Apresentar ART de responsabilidade técnica referente ao Relatório Final de Acom-
panhamento de Obras;
3. Declaração da receptora do material oriundo da movimentação de terra, conforme 
item 5.5 da LI nº 080/2017-I;
4. Relatórios de acompanhamento das obras conforme indicado no item 5.9 da LI nº 
080/2017-I;
5. Dispositivos de drenagem provisória utilizados, conforme item 5.11 da LI nº 
080/2017-I.  

 Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável através do e-mail lindenberg.casimiro@campinas.
sp.gov.br 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 LINDENBERG C. DAMASCENO 

 Engenheiro Ambiental 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo LAO:2020000717
  Interessado:Residencial JDL Empreendimento Imobiliário SPE Ltda 
 
 Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado, junto ao 
Sistema de Licenciamento Ambiental On Line (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a 
partir da data desta publicação, nos termos do Decreto Municipal 18.705/15:
1. Relatório de execução da arborização do passeio público em todas as vias no perí-
metro do imóvel, seguindo as diretrizes do GAUC e respeitando-se a largura mínima 
de livre circulação na calçada. O Relatório deverá conter fotos que permitam a visuali-
zação de toda a arborização executada e informações das espécies utilizadas e respec-
tiva quantidade e localização, das diretrizes observadas e sobre eventuais elementos 
confl itantes que impediram o plantio em algum trecho.

Eventuais dúvidas, entrar em contato pelo email:maria.siviero@campinas.sp.gov.br
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 MARIA CAROLINA B. SIVIERO 

 Bióloga 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 
COMDEMA 

 Ata da 217ª Reunião Ordinária de 26 de agosto de 2020  (por videoconfe-
rência) Aos vinte e seis 

 
 Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2020, com início às catorze horas, por 
meio de videoconferência, ferramenta Meet, e com transmissão ao vivo pelo site 
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Idq31_vd8Q0, o Conselho Munici-
pal do Meio Ambiente de Campinas, realizou sua 217ª Reunião Ordinária Estive-
ram presentes: Andrea Struchel, Carlos Alberto Gregio de Oliveira, Gustavo 
D’Estefano, Julio Cesar, Paulo R. Szeligowski Tínel, Jane Maria de Carvalho 
Silveira, Janice Freitas Leivas, Thalita dos Santos Dalbelo, Letícia Mônica San-
tos, Vicente Guillo, Maria Helena Novaes Rodriguez, Teresa Cristina Moura Pen-
teado, Maria Cabral, Francisco Augusto de Souza, Glauco Augusto de Azevedo, 
Rodolpho B. do Amaral Schmidt, Jefferson de Lima Picanço, Jorge H. M. Silva, 
Douglas Vargas, Luis Claudio M. Amoroso, Jorge Antonio Mercanti, Marco An-
tonio da Silva, Ana Lúcia Pupo Cagliari Picoli, Heloísa Girardi Malavasi, Patrik 
de Oliveira Aprígio, Julio Brandão e Pia Gerda Passeto. A presidente sra. Maria 
Helena Novaes Rodriguez, após verificação de quórum, iniciou os trabalhos com 
a seguinte ordem do dia: 1. Fala da Presidência; 2. Justificativa de ausências; 3. 
Análise e deliberação sobre Atas anteriores: Reunião Extraordinária de 15 de 
junho de 2020; 215ª Reunião Ordinária de 24 de junho de 2020; Reunião Extra-
ordinária de 08 de julho de 2020 e 216ª Reunião Ordinária de 29 de julho de 2020. 
4. Proposta de dinâmica para as reuniões do colegiado, com integração das ativi-
dades das Câmaras e Comissões (Resolução COMDEMA nº 04/2020) através de 
relatos e/ou apresentação de pareceres para deliberação: 1. Comissão de Ética e 
de Conduta; 2. Câmara Técnica de Planejamento Ambiental; 3. Câmara Técnica 
de Licenciamento Ambiental; 4. Comissão Especial de Segurança Hídrica; 5. Co-
missão Especial de Análise da Lei Complementar nº 261 de 18 de junho de 2020, 
que “Dispõe sobre os critérios e parâmetros de compensação ambiental em sede 
de Termo de Compromisso Ambiental firmado no âmbito do licenciamento am-
biental no município de Campinas’; 6. Comissão Especial de Análise do Projeto 
de Lei que “Dispõe sobre os Procedimentos, Critérios e Normas para a Fiscaliza-
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ção Ambiental no Município de Campinas”; 7. Comissão Especial de Revisão da 
Lei do COMDEMA; 8. Representação junto ao CONDEPACC; 9. Representação 
junto ao CDPSA; 10. Representação junto ao CMPDA; 11. Representação junto 
ao Conselho ARES-PCJ; 12. Representação junto ao FUNDIF; 13. Representa-
ção junto ao PROAMB; 14. Representação junto ao PMVA. 5. Fala dos Conse-
lheiros, iniciando-se por proposição da Conselheira Ângela Rubim Podolsky e 
exposição do Conselheiro Rodolpho Schmidt. A presidente agradeceu a partici-
pação de todos e disse que tem confiança no grupo que é distinto e seleto. Comen-
ta sobre as audiências públicas que aconteceram, que tinham questões da APA e 
plano de manejo envolvidas, diz que foi feito um oficio pelo Comdema dizendo da 
intempestividade da audiência pública, e, por serem questões sérias e importan-
tes, não entendia a urgência, citou a manifestação do Dr. Walcir Kobori, promo-
tor e que a Audiência continuou ainda assim. Disse que a primeira audiência sem 
resultado significativo, mas a segunda foi mais interessante pela apresentação 
que a Secretária do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sra. 
Andrea Struchel fez. Solicitou ao colegiado informações de páginas da rede social 
facebook com o nome do Comdema, pois ao fazer verificação encontrou duas 
páginas com o nome do Comdema, uma de autoria do Carlos Alexandre e outra 
da Tereza Penteado. Comentou que em outro momento, consultaria ao colegiado, 
se apenas documentos que fossem aprovados, poderiam ser inseridos na página 
oficial. Reforçou aos conselheiros que desejassem participar do grupo de What-
sapp, que enviassem seus números celulares para o Carlos Alberto Grégio. Quan-
to ao item 3. Análise e deliberação sobre Atas anteriores: Maria Helena solicitou 
ao Carlos Alberto Grégio que, para todas as Atas, fizesse um remanejamento nas 
presenças (as que formam quórum) e as que não), e inserisse numeração de li-
nhas. A Presidente pede para fazer alguns complementos na sua fala na Ata de 
15/06/2020, pois ela fez referência a duas pessoas que considera importante nas 
questões dos Conselhos; citou o Prefeito Antonio da Costa Santos, pois foi o cria-
dor do Comdema e Ruy Rodriguez, que em 1955 fundou junto a Associação Co-
mercial o Conselho das entidades de Campinas. Votação da ata: Reunião extra-
ordinária 15 de junho 2020 - aprovada; 215 ª Reunião Ordinária de 24 de junho 
- aprovada; Reunião Extraordinária de 08 de julho de 2020 - aprovada; 216ª 
Reunião Ordinária de 29 de julho de 2020 - aprovada, condicionadas a alguns 
ajustes pela presidência. Item 4 da pauta: Maria Helena comenta das inúmeras 
demandas do Conselho e fala que já constituíram diversas comissões/câmaras 
técnicas; que precisa do retorno/sugestões para o encaminhamento de cada cole-
giado. Disse que a ideia é que, em cada reunião haja um tempo na pauta, para 
que as comissões que já tenham um conteúdo mais denso possam nos trazer as 
informações de andamento, ou proposta, e se já for preciso, um parecer. A presi-
dente então, pergunta sobre as ações existentes começando pela: Comissão de 
Ética e de Conduta, representado pelos titulares: Antonio Cassio Lopes, Emília 
Wanda e Jorge Henrique Morais da Silva, e seus suplentes: Jefferson Picanço, 
João Minicelli e Pia Gerda Passeto. Jorge responde que não foi feita nenhuma 
proposta para reunião ainda. A presidente então informa a demanda da análises 
e revisão dos CNPJs das instituições presentes. Câmara técnica de Planejamento 
Ambiental: Jefferson de Lima Picanço, Maria Helena Novais Rodriguez, Pia 
Gerda Passeto, Rodolpho Schmidt e Tereza Cristina Moura Penteado: Maria He-
lena diz que essa câmara também não se reuniu ainda e sugere que marquem 
uma data para primeira reunião e todos os representantes concordam. Rodolpho 
Schmidt sugere a criação de grupo de Whatsapp como primeira medida e Maria 
Helena concorda. Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental: Tereza Cristina 
Moura Penteado, Plínio Escher, Paulo Tinel, Rodolpho Schmidt e João Minucelli, 
infromam que também não houve nenhuma realização e Maria Helena pergunta 
a Andrea Struchel se existem solicitações de licenciamento pendentes. Andrea 
Struchel, responde que os pedidos de licenciamento são enviados semanalmente 
para o Comdema, que essa câmara deve se reunir uma vez por semana, eleger os 
processos que acham importantes, emitir pareceres e trazer para o pleno conhe-
cer e, os que não tiverem interesse, dispensá-los. Recomenda que a comissão se 
reúna uma vez por semana, para que tenha essa distribuição de processos, dialo-
gar sobre esses casos de interesse. Coloca a SVDS a disposição das Comissões. 
Tereza Penteado fez a observação que a listagem do licenciamento não está indo 
toda a semana para o Comdema, dá exemplo que recebeu a do Congeapa, mas 
não do Comdema, porém não afirma com absoluta certeza por ter tido problema 
no computador. Maria Helena pede que Carlos Alberto organize para enviar ape-
nas para Comissão ou para quem queira receber. Carlos Alberto pede a palavra 
e explica que recebe a listagem sempre que há, do DLA (Departamento de Licen-
ciamento Ambiental) e que é enviado indiscriminadamente para todo o conselho. 
Como houve as novas composições para as Câmaras técnicas, mas especialmente 
para a de Licenciamento Ambiental, que os integrantes preencham o formulário 
para ter acesso não só a listagem, mas aos protocolos do LAO. Disse que o formu-
lário está disponível no espaço que os Conselheiros solicitaram para armazenar 
toda documentação e legislação do Comdema. Comissão Especial de Segurança 
Hídrica: Jorge Mercanti diz que chegaram a um consenso do modo que irão 
trabalhar a comissão, comenta sobre a palestra do Vicente sobre o novo marco 
regulatório; que será elaborado a proposta do modelo que será colocada na reu-
nião para discussão. Vicente pede a palavra para lembrar que já existe uma posi-
ção do Congeapa em relação ao local da Barragem, no rol de relatórios que Jorge 
Mercanti colocou, disse que é interessante trazer o posicionamento do parecer da 
SVDS, referendada pelo Congeapa, contrária ao local em estudo; disse que é um 
documento a ser anexado no processo. Jorge afirma que tudo será considerado. 
Andrea Struchel apenas esclarece que, a SVDS ainda não emitiu parecer sobre a 
Barragem Nosso Cantareira porque ela está em estudos preliminares na CE-
TESB; disse que foi emitido um termo de referência que dá início ao processo de 
licenciamento ambiental junto ao Estado. Comissão Especial de Análise da Lei 
Complementar 261 - 18 de junho de 2020: Janice Freitas Leivas, Luiz Claudio 
Amoroso e Plínio Escher: Janice esclarece que não fizeram nenhuma reunião 
ainda. Comissão Especial de Análise do Projeto de Lei que “Dispõe sobre os Pro-
cedimentos, Critérios e Normas para a Fiscalização Ambiental no Município de 
Campinas”: representantes, Fábio Muzetti e Luiz Amoroso, que tiveram um pri-
meiro contato, mas por questão familiar, não deram sequência, mas que vão reto-
mar. Comissão Especial de Revisão da Lei do COMDEMA: representantes: Letí-
cia Mônica, Maria Helena Novaes Rodriguez, Tereza Penteado e Pia Gerda 
Passeto. Maria Helena convida Pia a ser a coordenadora do grupo, mas Pia diz 
ser a presidente do Comdema, Maria Helena, a pessoa mais indicada. Represen-
tação junto ao CONDEPACC: representantes Sabrina e Maria Helena, que in-
formam não ter havido reuniões por enquanto. Representação junto ao CDPSA: 
representantes Geraldo Magella e Francisco Augusto de Souza, informaram que 
está agendado a primeira reunião para 02 de setembro. Representação junto ao 
CMPDA: representante: Pia Gerda Passeto e Luiz Cláudio Amoroso, que diz ter 
feito a primeira reunião junto ao CMPDA, julga-os admiráveis e que lutam sem 

infraestrutura; que são pessoas que realmente gostam e defendem os animais. 
Que a urgência seria a fiscalização quanto aos fogos de artifícios, que o Comdema 
elabore uma proposta de lei, ou pedido junto aos condomínios, para que eles se 
responsabilizem por esse impedimento junto aos seus condôminos. Sugerem tam-
bém que parte da Compensação Ambiental fosse direcionada para o serviço vol-
tado a proteção dos Animais. Maria Helena fala sobre uma campanha de cons-
cientização sobre os danos dos fogos de artifícios. Representação junto ao 
Conselho ARES-PCJ: representantes: Jefferson Picanço e João Luis. Jefferson 
justifica que ainda não contatou e não foi contatado. Representação junto ao 
FUNDIF, representantes: Luiz Amoroso e Pia Gerda Passeto, que diz que ainda 
não tiveram reunião marcada. Representação junto ao PROAMB, Angela Podol-
sky já participou de uma Reunião do Proamb e Letícia faz a leitura das informa-
ções desta reunião: “FUNDO DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRE-
SERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - PROAMB - O Proamb, foi criado em 
1998 e implementado em 2012 com o suporte do COMDEMA. Os recursos do 
fundo são provenientes de royalties de petróleo e compensações financeiras e das 
taxas do licenciamento municipal e de multas da fiscalização. No Balanço apre-
sentado na última reunião de 31/07/2020, consta no caixa cerca de 15 milhões, 
desses apenas 3 milhões, aproximadamente estão empenhados nos seguintes pro-
jetos Com Prorrogações Contratuais, são 5 projetos do Departamento de bem 
estar animal. Em análise para novas contratações: P01 - Serviço de Coleta, Tria-
gem e Destinação Adequada dos Resíduos do Cigarro; P69 - Atualização, Corre-
ções e Melhorias no Sistema de Licenciamento Ambiental; P70 - Projeto de Im-
plantação das Hortas Comunitárias; P74 - Aquisição de Licença Software 
AutoCAD MAP 3D. Além do Convênio 05/2018 entre a Prefeitura Municipal de 
Campinas e a Fundação José Pedro de Oliveira para a implementação de uma 
Trilha Suspensa e Acessível na Arie da Mata de Santa Genebra. A análise e defi-
nição dos projetos a serem contemplados com o recurso do fundo é feita pela 
equipe de servidores públicos do conselho de forma criteriosa. A burocracia en-
volvida torna o processo lento e moroso. Assim como ocorreu em meados de 2010, 
os conselheiros do COMDEMA se empenharam e cobraram do poder público a 
separação dos recursos do Fundo do caixa geral da prefeitura, para a regulamen-
tação da atividade do Proamb, sugiro uma nova força tarefa desse conselho para 
que seja repensado a maneira de utilização dos recursos do fundo. Hoje, no ban-
co de projetos de forma exclusiva, constam apenas projetos de origem públicas. 
Para que seja mais abrangente e que possa atender as demandas e carências da 
necessária proteção ao meio ambiente do município seria recomendado incluir 
parcerias com o terceiro setor para ampliar o alcance dos novos projetos.O con-
selho do Proamb se reúne bimestralmente e nessa semana teremos uma reunião 
extraordinária que foi convocada para alterar o Artigo 17 do Decreto n.º 
19.110/2016. QUE REGULAMENTA O FUNDO, CRIADO PELA LEI MUNICI-
PAL No 9.811/1998. Gostaria de que o secretário executivo dos conselhos nos ex-
plicasse o motivo para a alteração da elaboração do Plano de Aplicação”. Maria 
Helena pergunta se a Dra Andrea Struchel tem algum comentário referente a 
questões da Angela e comenta, que a questão de dinheiro dos fundos que ficam 
presos num caixa único da Prefeitura, é uma questão que vai impactar todos 
conselhos que tenham fundos relacionados a ele, que tais conselhos devessem fa-
zer uma manifestação conjunta. Andrea Struchel diz que a dimensão do Proamb 
é rigorosa, que por ser a primeira reunião da Conselheira Ângela Podolsky, que 
identificava certa normalidade nas dúvidas. Disse que a organização do Fundo 
Ambiental levou muito tempo. Disse que foi feito um trabalho rigoroso com a 
ajuda de um economista, Ricardo Casetta e do Carlos, que é contador, estabele-
cendo critérios e métodos para apresentação, avaliação e priorização de propos-
tas a serem financiadas pelo Proamb.. Disse que há tratativas para uma capaci-
tação para os novos conselheiros entenderem a dinâmica de funcionamento do 
Fundo Ambiental; disse que gostaria muito do espaço dentro Comdema para 
prestar contas do Proamb. Maria Helena diz que, talvez a Câmara Técnica De 
Planejamento, poderia fazer levantamento de quais as áreas deveriam receber 
financiamento. Carlos Alberto diz que quando se inicia um novo mandato no 
PROAMB, costuma-se fazer um curso, uma capacitação porque os conselheiros 
são bastante requisitados na questão de análise de propostas, compõem câmaras 
técnicas, então se faz esse nivelamento com todos que estão entrando no Conse-
lho, o que aconteceu com a representação do Comdema é que o mandato do Pro-
amb já estava em vigor, as pessoas já estavam envolvidos com esses projetos mas 
houve uma renovação do Comdema e através de uma Resolução, indicou novos 
conselheiros que fazem do PROAMB. Disse que a Secretaria do Verde iria orga-
nizar uma capacitação desses novos indicados do Comdema para poder manter o 
nivelamento de assuntos e assim propiciar o acompanhamento das propostas. 
Representação junto ao PMVA, Maria Helena pede que Tereza se posicione. Te-
reza diz que que ainda não conseguiram entender como funciona e nem o que é 
necessário. Disse que pela reunião que tiveram, percebeu que muitas informações 
são “proforma”; disse que parece que dão todo ano o mesmo resultado baseados 
num mapa antigo. Pediu uma série de documentações para entender do que se 
trata o que vem a ser e como será abordado o trabalho, mas que estavam sem o 
material ainda. Andrea Struchel diz que existem demandas do Município Verde 
Azul; que existem tarefas do Comdema, que a SVDS espera que o Comdema 
ajude fazendo a sua parte no Programa Município Verde Azul. Maria Helena 
então fala da apresentação que seria feita pela Angela Podolsky, mas como ela 
não estava presente, passou a palavra ao Conselheiro Rodolpho Schmidt. Rodol-
pho disse que pediu a pauta, pois precisava expor algumas sugestões, que faria 
sentido para quem participou do evento da Câmara dos Vereadores, neste mo-
mento, Maria Helena pede licença e sugere que então, a Dra Andrea Struchel seja 
ouvida, para uma síntese do questionamento na Câmara na 15ª audiência, pois a 
SVDS fez reparos bastante graves sobre aquilo que era tema da audiência, e que 
o conselheiro Rodolpho teria uma observação à parte. Andrea Struchel sugere 
que seria necessário uma reunião extraordinária para tratar do assunto, mas que 
poderia resumir; disse que o processo de plano de manejo demorou muitos anos; 
que foi um processo de muitas audiências, muitas reuniões técnicas, muitas ofici-
nas e que desde 2016 estão trabalhando arduamente no plano de manejo da APA 
de Campinas; que esses dois projetos de Lei são desdobramentos do que se deba-
teu no plano de manejo; que o plano tem o tripé da sustentabilidade, citou econô-
mico, ambiental e social. Disse que no processo democrático existem as divergên-
cias, as convergências, as necessidades específicas de cada setor e cabe ao poder 
público, que é o balizador dessas discussões, trazer o que é mais importante no 
equilíbrio do que se tem por sustentabilidade. Disse que foram muitas emendas 
veiculadas pela comissão de política urbana da Câmara Municipal de Campinas; 
que a SVDS emitiu duas notas técnicas procurando trazer todo o fundamento 
técnico e legal no qual foi pautado a realização do plano de manejo, no qual os 
dois PL são coronários. Disse que as premissas principais desse projetos de lei 
constam no plano de manejo. Em relação aos dois maiores pontos polêmicos, fa-
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lou a respeito do rural e sobre o tamanho das glebas. Disse que dois movimentos 
que participaram no plano de manejo foi a APROAPA e o movimento “Moradia 
é Cidadania”. Disse que o movimento de moradia demanda um quantitativo de 
pessoas para morarem na APA. Disse que em estudo da SVDS com a Secretaria 
de Habitação concluiu-se que há um número de 600 famílias. Colocou-se à dispo-
sição para dialogar. Maria Helena agradece pela síntese, e pede para o Rodolpho 
também faça uma síntese do seu questionamento. Rodolpho fala que a membros 
da Aproapa ficaram preocupados com a fala da Secretária durante a audiência 
Pública, que carregava muito preconceito, principalmente por citar, diversas ve-
zes, que a emendas colocadas pela Aproapa tinha caráter de especulação imobili-
ária. Disse que isso não era o objetivo; que precisa ser debatido para esclarecer e 
se precisasse de mais quatro anos,não haveria problema. Disse que as propostas 
da Aproapa nas emendas colocadas são para conseguir estruturar a propriedade 
rural, como elas já foram um dia. Maria Helena diz que o que ficou evidente é 
que terão muito a discutir e trabalhar. Andrea Struchel com a palavra diz que 
quanto ao decreto de compensação ambiental, que a Lei que fala sobre a compen-
sação ambiental foi aprovada e que foi elaborado um decreto de caráter procedi-
mental; que esse assunto foi distribuído no Comdema para análise; que existe a 
questão operacional; que o decreto é diferente de uma lei; que é procedimental e 
operacional; questiona da possibilidade de publicar esse decreto como está, para 
ter a operacionalidade da lei, e se o Comdema, posteriormente tiver aperfeiçoa-
mento deste decreto, que poderá ser encaminhado ao jurídico para análise e o 
executivo pode alterar esse decreto. Finalizando, disse que há uma uma lacuna 
procedimental que é prejudicial. Maria Helena sugeriu marcar reunião específi-
ca sobre o tema. Andrea Struchel complementa dizendo que, além da apresenta-
ção da minuta do decreto de Compensação Ambiental, poderia também ser apre-
sentado o Decreto da Fiscalização Ambiental. Paulo Tínel sugere que na reunião 
que está sendo agendada, que a Secretaria do Verde também fizesse a apresenta-
ção do Proamb. Em seguida, a presidência deu por encerrada a reunião e eu, 
Carlos Alberto Gregio de Oliveira lavrei a presente ata. Campinas, 26 de agosto 
de 2020.
 
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 MARIA HELENA  NOVAES  RODRIGUES 

 Presidente do COMDEMA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
  

 De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº SEICAMPREV.2020.00001518-77 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do 
Decreto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão 
de inteiro teor do protocolo 2012/25/1726, autorizado por Maria Cristina de Campos 
Paiva, Diretora Administrativa deste Instituto, formulado pelo(a) Sr./(Srª)  Cleudes 
Aparecida Amancio da Rocha dos Santos. 
  
  De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº SEICAMPREV.2020.00001489-06 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do 
Decreto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão 
de inteiro teor do protocolo2019/25/666,autorizado por Maria Cristina de Campos 
Paiva, Diretora Administrativa deste Instituto, formulado pelo(a) Sr./(Srª)  Vera Lucia 
Verdu. 
 
  De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº SEI CAMPREV.2020.00001446-68 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do 
Decreto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão 
de inteiro teor do processo de prontuário nº 3207-7 ,  autorizado por Maria Cristina 
de Campos Paiva, Diretora Administrativa deste Instituto,formulado pelo(a) Sr./(Srª) 
 Derna Lopes de Camargo. 
 
   De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº SEICAMPREV.2020.00001494-65 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do 
Decreto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão 
de inteiro teor do protocolo SEI CAMPREV.2020.00000203-49 ,  autorizado por Maria 
Cristina de Campos Paiva, Diretora Administrativa deste Instituto, formulado pelo(a) 
Sr./(Srª)  Giovana Cocetti. 
 

 Campinas, 02 de outubro de 2020 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 DIRETORA ADMNISTRATIVA 
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

 Acha-se aberto no Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - 
CAMPREV, com Instrumento Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa 
Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo(www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fa-
zenda.sp.gov.br) o  Pregão Eletrônico nº 04/2020 - Processo Administrativo nº CAM-
PREV.2020.00000738-77
OBJETO: Contratação dos Serviços Técnicos Especializados de Auditoria, compre-
endendo as atividades de "Exame das demonstrações contábeis, fi nanceiras e admi-
nistrativas do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas, relativas 
ao exercício encerrado em 31/12/2018 e 31/12/2019 e Análise e acompanhamento do 
fl uxo operacional, investimentos, aplicações e resgates do exercício de 2018 e 2019", 
em conformidade com a legislação vigente, os princípios contábeis e normas de au-
ditoria, com emissão e apresentação de Relatórios e Parecer Técnico de Auditoria 
Independente.
 DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNI-
CA: 07/10/2020
 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26/10/2020. - as 09h-
30min
OFERTA DE COMPRA - OC Nº824405801002020OC00004
Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no site da BEC: 
(www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br), através da opção Edital.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 Diretora Administrativa 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 PORTARIA N° 44/2020 
  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DA REDE 
MUNICIPAL “DR. MARIO GATTI” DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPI-
TALAR
  O Senhor Diretor-Presidente, usando das atribuições de seu cargo, de acordo com o 
SEI HMMG.2020.00001373-78;  
RESOLVE 
 REVOGAR  a  partir de 06/10/2020, o item da portaria 13/2020, que nomeou o servidor 
 MARCOS EDIGAR DE ALMEIDA,  matricula 86-8, a exercer o cargo em comissão 
de COORDENADOR, junto a Coordenadoria do Pronto Socorro Adulto do Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti, da Rede Municipal “Dr. Mário Gatti” de Urgência, Emer-
gência e Hospitalar.
 REVOGAR  a  partir de 06/10/2020, o item da portaria 02/2018, que designou o ser-
vidor  MARCO ANTONIO ALTHEMAN,  matricula 84-1, a exercer a Gratifi cação 
de Função - Nível II, junto à Rede “Dr. Mário Gatti” de Urgência, Emergência e Hos-
pitalar.
 NOMEAR  a partir de 06/10/2020, o servidor  MARCO ANTONIO ALTHEMAN,  
matricula 84-1, para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR, junto a 
Coordenadoria do Pronto Socorro Adulto do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, da 
Rede Municipal “Dr. Mário Gatti” de Urgência, Emergência e Hospitalar.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar  

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão Eletrônico n. 174/2020  - Objeto: Prestação de serviço de reforma de mobili-
ário laboratorial, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Rece-
bimento das propostas até às  8h do dia 21/10/2020 e início da disputa de preços dia 
21/10/2020 às 9h.  A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos 
nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras 
e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

   
 DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 COMUNICADOS DE VEREADORES E 324ª, 325ª, 326ª, 
327ª, 328ª, 329ª, 330ª, 331ª, 332ª, 333ª, 334ª, 335ª E 336ª 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 
  

  COMUNICADOS DE VEREADORES 
 Comunicados dos senhores vereadores, das 9h às 9h30.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 324ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA, ÀS 9H30, POR MEIO DO 
SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA. 
 1)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 219/20, Processo nº 
233.027, de autoria da Mesa da Câmara, que “denomina Maria de Lourdes Vieira da 
Silva a nova CEI Jardim Nova Europa, situada na Rua Santa Rita do Passa Quatro, 
nesta cidade”.
 2  )  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 206/20, Processo nº 
232.991, de autoria do senhor Carlão do PT, que “denomina Praça José Francisco de 
Britto uma praça do município de Campinas”.  
 3  )  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 222/20, Processo nº 
233.044, de autoria do senhor Marcos Bernardelli, que “denomina Praça Eliz Luiz 
Tavone Serafi m a praça existente entre as Ruas Ary Barroso e Mario Natividade e 
entre as Ruas Araraquara e Araguaçu, no bairro Taquaral, na cidade de Campinas”.  
 4  )  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 60/20, Pro-
cesso nº 232.349, de autoria do senhor Paulo Galterio, que “concede Diploma de Mé-
rito Empresarial ‘José Bonifácio Coutinho Nogueira’ ao barbeiro Luiz da Conceição”.  
 5  )  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 168/19, 
Processo nº 230.472, de autoria do senhor Jorge Schneider, que “concede Título de 
Cidadão Campineiro a Dom João Inácio Müller”.  
 6  )  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 90/20, Pro-
cesso nº 232.905, de autoria do senhor Luis Yabiku, que “concede Título de Cidadão 
Campineiro a Mário Tadayoshi Maruyama”.
 7  )  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 99/20, 
Processo nº 232.989, de autoria do senhor Ailton da Farmácia, que “concede Título de 
Cidadão Campineiro a Edivaldo Pereira Rosa”.
 8  )  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 95/20, 
Processo nº 232.959, de autoria do senhor Gustavo Petta, que “concede Diploma de 
Mérito Esportivo ‘Sérgio José Salvucci’ a Carlos Eduardo de Pádua”.
 9  )  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 96/20, 
Processo nº 232.960, de autoria do senhor Gustavo Petta, que “concede Diploma de 
Mérito Esportivo ‘Sérgio José Salvucci’ a Gustavo Roberto Ramos Antônio”.
 10  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 1.139/20, de autoria do 
senhor Marcos Bernardelli, que “requer votos de aplauso aos integrantes da nova ad-
ministração do E. TRT da 15ª Região”.
 11  )  Discussão e votação de atas 
 11  .1)  Ata da 168ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.
 11  .2)  Ata da 169ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.
 11  .3)  Ata da 171ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.
 11  .4)  Ata da 172ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.



33Campinas, terça-feira, 06 de outubro de 2020 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 11  .5)  Ata da 173ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.
 11  .6)  Ata da 174ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.
 11  .7)  Ata da 175ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.
 11  .8)  Ata da 176ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.
 11  .9)  Ata da 177ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.
 11  .10)  Ata da 178ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.
 11  .11)  Ata da 179ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de julho de 2020.
 11  .12)  Ata da 180ª Reunião Extraordinária, realizada em 25 de julho de 2020.
 11  .13)  Ata da 181ª Reunião Extraordinária, realizada em 25 de julho de 2020.
 11  .14)  Ata da 182ª Reunião Extraordinária, realizada em 25 de julho de 2020.
 11  .15)  Ata da 183ª Reunião Extraordinária, realizada em 25 de julho de 2020.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 325ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA,   LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 324ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  , POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 213/20, Processo nº 233.016, de autoria 
do Prefeito Municipal, que “altera a Lei nº 13.511, de 23 de dezembro de 2008, que 
‘dispõe sobre a proibição da Administração Pública municipal de promover desconto 
na folha de pagamento de servidor, das obrigações assumidas por terceiros’”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 326ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA,   LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 325ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  , POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 213/20, Processo nº 233.016, de autoria 
do Prefeito Municipal, que “altera a Lei nº 13.511, de 23 de dezembro de 2008, que 
‘dispõe sobre a proibição da Administração Pública municipal de promover desconto 
na folha de pagamento de servidor, das obrigações assumidas por terceiros’”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 327ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA,   LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 326ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  , POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 247/19, Processo nº 231.108, de autoria 
do senhor Luiz Rossini, que “inclui no calendário ofi cial do município de Campinas a 
Semana de Prevenção da Febre Maculosa Brasileira e dá outras providências”. Parecer 
da Comissão de Constituição e Legalidade: favorável.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 32  8  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA,   LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 32  7  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  , POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 370/17, Processo nº 225.796, de autoria 
do senhor Pastor Elias Azevedo, com emenda, que “institui no município de Campinas 
o Selo Empresa Resiliente e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Consti-
tuição e Legalidade: favorável ao projeto.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 32  9  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 32  8  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 100/19, Processo nº 
229.823, de autoria do senhor Pastor Elias Azevedo, que “declara órgão de utilidade 
pública municipal a Associação Somos Uma Só Força”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 3  30  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 3  29  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 187/19, Processo nº 
230.476, de autoria dos senhores Luiz Rossini e Carmo Luiz, que “integra o Dia da 
Imigração Japonesa ao calendário ofi cial de datas e eventos do município de Campi-
nas”. Parecer da Comissão de Educação e Esporte: favorável.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 33  1  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 3  30  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 165/20, Processo nº 232.800, de autoria 
do senhor Jorge da Farmácia, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os organiza-
dores de corridas de rua, maratonas, meias maratonas e congêneres no município de 
Campinas concederem isenção total da taxa de inscrição aos atletas com defi ciência e 
isenção parcial da taxa de inscrição aos atletas-guias acompanhantes de pessoa com 
defi ciência”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 33  2  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 33  1  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 165/20, Processo nº 232.800, de autoria 
do senhor Jorge da Farmácia, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os organiza-
dores de corridas de rua, maratonas, meias maratonas e congêneres no município de 
Campinas concederem isenção total da taxa de inscrição aos atletas com defi ciência e 
isenção parcial da taxa de inscrição aos atletas-guias acompanhantes de pessoa com 
defi ciência”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 33  3  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 33  2  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 282/18, Processo nº 228.189, de autoria 
do senhor Carmo Luiz, que “institui a Campanha Coração de Mulher e dá outras pro-
vidências”. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade: favorável.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 33  4  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 33  3  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 282/18, Processo nº 228.189, de autoria 
do senhor Carmo Luiz, que “institui a Campanha Coração de Mulher e dá outras pro-
vidências”. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade: favorável.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 33  5  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 33  4  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 193/18, Processo nº 227.441, de autoria 
do senhor Cidão Santos, com emenda, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os esta-
belecimentos veterinários e de comércio de produtos para animais afi xarem cartaz de 
incentivo à adoção responsável de animais”. Parecer da Comissão de Constituição e 
Legalidade: favorável ao projeto e à emenda.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 336ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 335ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 193/18, Processo nº 227.441, de autoria 
do senhor Cidão Santos, com emenda, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os esta-
belecimentos veterinários e de comércio de produtos para animais afi xarem cartaz de 
incentivo à adoção responsável de animais”. Parecer da Comissão de Constituição e 
Legalidade: favorável ao projeto e à emenda. 

 Campinas, 05 de outubro de 2020 
 MARCOS BERNARDELLI 

 Presidente 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AMPAT - Associação dos Moradores e Proprietários do Pq Alto Taquaral

O Sr Walter Peres , Presidente da AMPAT - Associação dos Moradores e Proprie-
tários do Pq Alto Taquaral CNPJ 67 996 082 / 0001 - 47 CONVOCA seus associa-
dos a comparecerem na Assembléia de Eleição e posse de diretoria anos 2021/2022 
com primeira chamada às 19hs e segunda chamada às 19:30hs com o número de as-
sociados que estiverem presentes, na sede da AMPAT no dia 05/11/2020 à rua Eunice 
Virgínia Ramos Navero, 234.

Campinas, 05 de outubro de 2020
WALTER PERES

Presidente AMPAT
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