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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
   

 DECRETO Nº 19.671 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 6.000,00 (Seis mil reais). 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º,§ 1º, Inciso II, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 6.000,00 (Seis mil reais)  
suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 097200  FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 09721  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 08.244.4009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 339093  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 01.510.000  ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL ....................................................................... R$ 6.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 097200 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 09721  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 08.244.4009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 01.510.000  ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL ....................................................................... R$ 6.000,00
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
  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.2017.000041837-74/SMASA  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 19.672 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE 500.000,00 (Quinhentos mil reais). 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, Inciso I, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 500.000,00 (Quinhentos 
mil reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 087000  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08740  HOSPITAL OURO VERDE 
 10.302.1017.4070  IMPLEMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE CONTRATADOS AO SUS
 339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 01.310.000  SAÚDE - GERAL ............................................................................................... R$ 500.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 087000  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08770  DEPARTAMENTO DGDO 
 10.302.1017.4070  IMPLEMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE CONTRATADOS AO SUS
 339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 01.310.000  SAÚDE - GERAL ............................................................................................... R$ 500.000,00
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
  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.2017.000042357-58/SMS  e publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

  CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito    

 DECRETO Nº 19.673 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017 
 DISPÕE SOBRE A CASSAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TÁXI 

NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 75, inciso VIII da Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO o disposto no artigo l º, §§ 2º e 3° e artigo 19, inciso II da Lei 
Municipal nº 13.775, de 12 de janeiro de 2010;
CONSIDERANDO a sentença judicial proferida nos autos do processo 1018892-
30.2016.8.26.0114, de 07 de novembro de 2016, que declarou a caducidade da Per-
missão de Serviço de Transporte Individual de passageiros em Veículos Automotores 
de Aluguel -TAXI, modalidade Convencional,
 DECRETA: 
 Art. 1º  Fica extinta por caducidade a Permissão do Serviço de Táxi Convencional nº 
0029, registrada em nome do permissionário José Bento Neves, detentor do Cadastro 

Municipal de Condutores de Táxi - nº 10.217, vinculada ao ponto de táxi nº 14 - Largo 
do Pará.
 Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 

 Secretário de Transportes 
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, conforme elemen-
tos constantes do protocolado nº 2017/l0/29852, em nome da EMDEC.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 

 Diretor do Departamento de Consultoria Geral 
   

 DECRETO Nº 19.674 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017 
 ALTERA O ART. 1º E O ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 17.512, DE 07 
DE FEVEREIRO DE 2012, QUE “REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 
14.143, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE A OBRI-

GATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, 
DO ENDEREÇO ELETRÔNICO E DO TELEFONE DA EMDEC, NOS 

VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR”. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 DECRETA: 
 Art. 1º  Fica alterado o caput do art. 1º do Decreto nº 17.512, de 07 de fevereiro de 
2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 1º Os transportadores de escolares do município de Campinas deverão afi xar nos 
veículos, por meio de material adesivo e de acordo com as medidas e padrões indica-
dos no parágrafo único deste artigo, a informação com o endereço do sítio eletrônico e 
número do telefone da EMDEC, conforme o disposto no Anexo Único deste Decreto. 
 Parágrafo único - ?..” (NR) 
  Art. 2   º   Fica alterado o Anexo Único do Decreto nº 17.512, de 07 de fevereiro de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Anexo Único: COMO ESTOU DIRIGINDO 
 LIGUE 3772-1517
 www.emdec.com.br” 
  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.   

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 

 Secretário de Transportes 
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, conforme elemen-
tos constantes do protocolado nº 2017/l0/30717, em nome da EMDEC.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 

 Diretor do Departamento de Consultoria Geral 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) 

  Pregão  nº 212/2017  -   Eletrônico -  Processo Administrativo nº  PMC.2017.00002706-
81 - Interessado : Secretaria Municipal de Saúde - Objeto : Aquisição de fi lme plástico, 
papel alumínio e guardanapo de papel -  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 
03 : das 08h do dia 22/11/17 às 09h do dia 23/11/17 -  Abertura das Propostas dos 
itens 01 a 03 : a partir das 09h do dia 23/11/17 - Início da Disputa de Preços : a partir 
das 09h30min do dia 23/11/17 - Disponibilidade do Edital : a partir de 07/11/17, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoei-
ra Veruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 MARCIO VINICIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Diretor Administrativo Respondendo cumulativamente pelo Departamento Central de Compras 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) 

  Pregão  nº  213  /2017 - Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2017.00021815-
70 - Interessado : Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito - Objeto : Aquisição 
de uniformes e Equipamento de Proteção Individual (EPI), para o Departamento de 
Defesa Civil - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 0  4 das 08h do dia 22/11/17 
às 09h do dia 23/11/17 - Abertura das Propostas   dos itens 01 a 0  4 : a partir das 09h 
do dia 23/11/17 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 23/11/17 - Dis-
ponibilidade do Edital : a partir de 07/11/17, no portal eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Elisângela Becker pelo telefone 
(19) 2116-0838.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 MARCIO VINICIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Diretor Administrativo Respondendo cumulativamente pelo Departamento Central de Compras 
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EXPEDIENTE
O Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63)  é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

 
CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e  órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.
Para informações sobre como contatar o órgão emissor,  ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

 
ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis  para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/ 
Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço:  http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php   Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à 

Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)
 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Esta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital:  http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php . 

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel,  contate a IMA, no endereço abaixo.
 

IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica:  IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela  Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi cial@ima.sp.gov.

br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533  ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.
Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo:  PMC.2017.00018900-97
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 189/2017
 Objeto:  Registro de Preços de macarrão.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  
HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 189/2017, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP , 
itens  01  (R$ 6,01) e  03  (R$ 6,01);
 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA. - EPP , item  05  (R$ 3,53); e
 - DU'PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP , itens  02  (R$ 10,95) 
e  04  (R$ 10,95).
 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 Educação, para as demais providências, em especial a 
reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 8º e 
9º do Decreto Municipal nº 19.379/17 e a autorização das respectivas despesas, pre-
viamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, observando o 
Decreto Municipal nº 19.663/17.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social e Segu-

rança Alimentar em 06/11/2017 
  PROTOCOLO:  PMC.201600005789-61
 INTERESSADO:  SMASA
 REFERÊNCIA:  ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 007/17
 OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no inciso V, do art. 8° do Decreto Municipal n° 18.099/2013 e suas alterações, AU-
TORIZO a DESPESA que onerará dotação orçamentária do presente exercício em 
favor de:
 F.G. JÚNIOR & CIA LTDA - EPP - CNPJ 45.739.042/0001-87 , com fulcro na Ata 
de Registro de Preço nº 007/2017, no valor total de R$ 2.513,20 (dois mil, quinhentos 
e treze reais e vinte centavos) referente ao item: 02.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
  ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretaria De Assistência Social e Segurança Alimentar  
   

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social e Segu-

rança Alimentar em 06/11/2017 
  PROTOCOLO:  PMC.201600005660-16
 INTERESSADO:  SMASA
 REFERÊNCIA:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/17
 OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no inciso V, do art. 8° do Decreto Municipal n° 18.099/2013 e suas alterações, AU-
TORIZO a DESPESA que onerará dotação orçamentária do presente exercício em 
favor de:
 BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA - EPP  - CNPJ 22.672.470/0001-34,  com 
fulcro na Ata de Registro de Preço nº 291/2017, no valor total de  R$ 12.971,75  (doze 
mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos ).
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
  ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretaria De Assistência Social e Segurança Alimentar  

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO 
  

 Processo Administrativo n.º  PMC.2017.00019357-08  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Educação  Contratada:  MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ nº  86.729.324/0002-61  Termo de Con-
trato  n°  149/17  Objeto:  Aquisição de mobiliários e colchonetes para educação infantil 
através de adesão à Ata de Registro de Preços derivada do Pregão Eletrônico FNDE nº 
38/15.  Valor:  R$ 86.912,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  25/10/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2017.00007517-86  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 153/17.  Ata de Registro de Pre-
ços n.º  373/17  Detentora da Ata:  BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA 
LTDA.  CNPJ nº  56.988.982/0012-60  Objeto : Registro de preços de medicamentos 
em atendimento a Mandados Judiciais.  Preço Unitário:  Item 25 (R$ 14.590,24)  Pra-
zo  :  12 meses  Assinatura:  06/11/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2017.00007517-86  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 153/17.  Ata de Registro de 
Preços n.º  374/17  Detentora da Ata:  HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.  CNPJ nº  06.081.203/0001-36  Objeto : Registro de preços 
de medicamentos em atendimento a Mandados Judiciais.  Preço Unitário:  Itens 21 
(R$ 3,22) e 44 (R$ 4,33)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  06/11/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2017.00007517-86  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 153/17.  Ata de Registro de Pre-
ços n.º  375/17  Detentora da Ata:  DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  CNPJ nº  04.027.894/0003-26  Objeto : Registro 
de preços de medicamentos em atendimento a Mandados Judiciais.  Preço Unitário:  
Item 41 (R$ 435,36)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  06/11/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2017.00007517-86  Interessado  :  Secretaria Muni-
cipal de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 153/17.  Ata de Registro de Preços 
n.º  376/17  Detentora da Ata:  CM HOSPITALAR S.A.  CNPJ nº  12.420.164/0003-19 
 Objeto : Registro de preços de medicamentos em atendimento a Mandados Judiciais.  
Preço Unitário:  itens 01 (R$ 4,50), 09 (R$ 71,45), 17 (R$ 88,20), 30 (R$ 32,55) e 32 
(R$ 19,24)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  06/11/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2017.00007517-86  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 153/17.  Ata de Registro de 
Preços n.º  377/17  Detentora da Ata:  INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.  CNPJ 
nº  43.295.831/0001-40  Objeto : Registro de preços de medicamentos em atendimen-
to a Mandados Judiciais.  Preço Unitário:  itens 14 (R$ 1,97), 15 (R$ 5,85), 19 (R$ 
169,49),26 (R$ 2,49), 29 (R$ 59,49), 31 (R$ 132,70), 34 (R$ 6,26), 35 (R$ 123,91) e 
38 (R$ 2,49)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  06/11/2017.

 Processo Administrativo n.º  17/10/25877  Interessado  Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Segurança Alimentar e Secretaria Municipal de Cultura  Termo 
de  Fomento n.º 247/17  Entidade  :  INSTITUTO ANELO  CNPJ nº  05.896.161/0001-
29  Objeto:  Execução da política municipal dos direitos da criança e do adolescente  
Valor:  R$ 16.962,72  Prazo:  05 meses  Assinatura:  06/11/2017.

 Processo Administrativo n.º  17/10/19391  Interessado  Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Segurança Alimentar e Secretaria Municipal de Cultura  Termo 
de  Fomento n.º 248/17  Entidade  :  ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HU-
MANO ABRACESOLIDARIO  CNPJ nº  07.675.901/0001-22  Objeto:  Execução da 
política municipal dos direitos da criança e do adolescente  Valor:  R$ 20.200,12  Pra-
zo:  05 meses  Assinatura:  06/11/2017.

 Processo Administrativo n.º  17/10/18115  Interessado  Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Segurança Alimentar e Secretaria Municipal de Educação  Termo 
de  Fomento n.º 249/17  Entidade  :  SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTÊNCIA À 
INFÂNCIA  CNPJ nº  46.044.228/0001-84  Objeto:  Execução da política municipal 
dos direitos da criança e do adolescente  Valor:  R$ 124.283,31  Prazo:  05 meses  As-
sinatura:  06/11/2017.

 Processo Administrativo n.º  17/10/06960  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade:  Contratação Direta n° 45/17  Contratada:  CANOVA FISIOTE-
RAPIA LTDA. CNPJ nº  03.208.611/0001-18  Termo de Contrato  n°  150/17  Objeto:  
Prestação de serviços de sessões de terapia intensiva de hidroterapia, em atendimento 
à ação judicial em favor de Júlio Dequero Martin Rocha.  Valor:  R$ 2.600,00  Prazo:  
12 meses  Assinatura:  06/11/2017.

 Processo Administrativo n.º  13/10/17866  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Transportes  Modalidade  :  Contratação Direta n.º 83/13  Contratada:  SOCIEDADE 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. - SANASA  CNPJ 
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nº  46.119.855/0001-37  Termo de Contrato n.º  172/13  Termo de Aditamento   n.º  
143/17  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a par-
tir de 13/09/2017 e reajuste no percentual de 10,67%, a partir de fevereiro de 2017. 
 Valor:  R$ 2.040.077,51  Assinatura:  13/09/2017.

 Processo Administrativo n.º  14/10/59473  Interessado:  Secretaria Municipal 
de Saúde  Modalidade  :  Contratação Direta n.º 56/15  Contratada:  THERAPIES 
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA.  CNPJ nº  
11.818.487/0001-30  Termo de Contrato n.º  200/15  Termo de Aditamento   n.º  
144/17  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a par-
tir de 01/09/2017 e reajuste no percentual de 6,99%, a partir de 17/12/2016.  Valor:  R$ 
42.696,85  Assinatura:  01/09/2017.

 Processo Administrativo n.º  13/10/12779  Interessado:  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 88/14  Contratada:  TRC TELECOM LTDA. 
 CNPJ nº  05.054.250/0001-28  Termo de Contrato n.º  198/14  Termo de Aditamento 
  n.º  145/17  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a 
partir de 30/10/2017.  Valor:  R$ 175.999,92  Assinatura:  30/10/2017.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
  

  Protocolo nº  2017/10/33318
 Assunto:  Certidão de Inteiro Teor
 Interessado:  Walmart Brasil Ltda.
 À  
 CSAAFP 
A empresa Walmart Brasil Ltda. solicita, para fi ns de subsídios para manifestação, 
certidão de inteiro teor do Protocolado Administrativo nº 2008/11/3402.
 Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIV, b,  in verbis :
 " XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimento de situações de interesse pessoal;" 
 Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
das pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
 Ante o exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor deste protocolado face à de-
monstração de legitimidade da empresa Walmart Brasil Ltda. para o pleito formulado.
 Providenciadas as cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emis-
são da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal nº 18.050/13); posteriormente, 
encaminhem-se:
 1 - À CSAAFP para publicação desta decisão no DOM fi xando-se o prazo de 05 dias 
para a retirada do documento.
 2 - Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do 
Gabinete do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do Art.9º, § 3º, do De-
creto Municipal nº 18.050/13.
 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 EDSON VILAS BOAS ORRÚ 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL 
   

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
  

  Protocolo nº  2017/10/33319
 Assunto:  Certidão de Inteiro Teor
 Interessado:  Walmart Brasil Ltda.
 À  
 CSAAFP 
A empresa Walmart Brasil Ltda. solicita, para fi ns de subsídios para manifestação, 
certidão de inteiro teor do Protocolado Administrativo nº 2015/10/27957.
 Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIV, b,  in verbis :
 " XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimento de situações de interesse pessoal;" 
 Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
das pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
 Ante o exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor deste protocolado face à de-
monstração de legitimidade da empresa Walmart Brasil Ltda. para o pleito formulado.
 Providenciadas as cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emis-
são da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal nº 18.050/13); posteriormente, 
encaminhem-se:
 1 - À CSAAFP para publicação desta decisão no DOM fi xando-se o prazo de 05 dias 
para a retirada do documento.
 2 - Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do 
Gabinete do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do Art.9º, § 3º, do De-
creto Municipal nº 18.050/13.
 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 EDSON VILAS BOAS ORRÚ 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS 
- DPDI 

 PORTARIA N° 176/17 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vis-
ta o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  083/16 , protocolado nº 
 16/10/37.338 , proveniente da Secretaria Municipal de Educação, referente ao servidor 
de matrícula funcional nº.  108.065-2 , decido aplicar a sanção disciplinar de  suspen-
são de 05 (cinco) dias , com fulcro no artigo 184, incisos V e VI, da Lei Municipal 
nº 1.399/55.
 

 Campinas, 25 de outubro de 2017 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

   

 PORTARIA N° 177/17 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 Resolve determinar a instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória, para 

a regular apuração dos fatos narrados no protocolado nº  17/10/29.704,  onde fi gura 
como interessado o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo .  

 Campinas, 27 de outubro de 2017 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

   

 PORTARIA N° 178/17 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista o 
que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº.  022/15,  do protocolado nº. 
 15/10/14.103 , onde fi gura como interessado o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, face às disposições insertas na alínea "a" do inciso III do artigo 1º do Decreto 
Municipal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente protocolado.
 

 Campinas, 27 de outubro de 2017 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

   

 PORTARIA N° 179/17 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 Resolve determinar a Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCI-
PLINAR  para a regular apuração dos fatos narrados, no protocolado nº  17/70/1.759, 
 onde fi gura como interessado o Centro de Saúde Parque Figueira da Secretaria Muni-
cipal de Saúde,referente ao servidor de matrícula funcional nº.  65.141-9. 
 Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem 
como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a 
expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento 
de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados.
 

 Campinas, 27 de outubro de 2017 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 NOTIFICAÇÃO - AUTUADA 

 Nos termos do artigo 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015, fi ca a parte autuada 
notifi cada  para no prazo de 10 (dez) dias tomar ciência da r. decisão  administra-
tiva de primeira instância ,  e querendo, pague a multa cominada na r. decisão ou 
apresente recurso , conforme disposto nos artigos 46, § 2º e 49, do Decreto Federal 
2.181/97.

PROCESSO INTERESSADO AUTUADA
2015/09/03939PPC SMAJ EXTRA
2015/09/03535PPC SMAJ SANTA GULA
2015/09/03452PPC SMAJ STUDIO D
2015/09/03412PPC SMAJ AUTENTICA
2015/09/03312PPC SMAJ BALÃO DA INFORMATICA – BARAO DE JAGUARA
2015/09/02803PPC SMAJ NEXTEL
2015/09/02729PPC SMAJ PEDRA MARINHA
2015/09/02652PPC SMAJ HOT POINT
2015/09/02605PPC SMAJ BEST CASE
2015/09/02395PPC SMAJ MISTER BIKE
2015/09/02072PPC SMAJ CINE 6D
2015/09/01898PPC SMAJ BANCO DO BRASIL
2015/09/01697PPC SMAJ NEW LOOK
2015/09/01590PPC SMAJ KONBINI CONVENIENCIA
2015/09/01577PPC SMAJ BENETTON
2015/09/01573PPC SMAJ BENETTON BABY
2015/09/01566PPC SMAJ COLCHÕES ORTOBOM
2015/09/01500PPC SMAJ LA MARTINA
2015/09/00369PPC SMAJ EXTRA
2014/09/03058PPC SMAJ STILO DECOR
2014/09/02106PPC SMAJ BANCO ITAU
2016/09/00209PPC SMAJ BANCO DO BRASIL
2016/09/00180PPC SMAJ BKO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
2016/09/00138PPC SMAJ LELIS MOTOSPORT – DUCATI CAMPINAS
2016/09/00024PPC SMAJ ASPEN PISTAS DE GELO
2015/09/02088PPC SMAJ ATELIER D’ESTEVES
2015/09/01811PPC SMAJ VIKA
2015/09/00217PPC SMAJ BIG BOY GAMES
2015/09/00201PPC SMAJ C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
2015/09/00065PPC SMAJ VAREJO DAS FABRICAS
2015/09/01271PPC SMAJ C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
2015/09/01350PPC SMAJ SARITA
2015/09/02347PPC SMAJ WSFP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2015/09/02485PPC SMAJ CHILI BEANS
2015/09/03836PPC SMAJ A ESPECIALISTA 
2016/09/00096PPC SMAJ CFC BRASIL
2015/09/03738PPC SMAJ ABACENTER
2016/09/00108PPC SMAJ CFC BRASIL
2015/09/02130PPC SMAJ SIBERIAN

 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 YARA PUPO 

 Diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor 
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 SECRETARIA DE CULTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 CHAMADA 2ª MOSTRA DO CINEMA ITALIANO 2018 
 (Publicado novamente por conter incorreções) 

 O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA DE CAMPINAS - SÃO PAULO/SP, situada na Avenida Anchieta, nº 200, 
15º andar, Centro, Campinas - CEP: 13015-904, torna pública, para conhecimento dos 
interessados, a presente chamada de abertura de inscrições para o credenciamento de 
pessoas físicas ou jurídicas que queiram colaborar com a 2ª Mostra do Cinema Italiano 
em Campinas.
 A Mostra ocorrerá no período de 20/04/2018 a 29/04/2018.
 A presente Chamada Pública está em conformidade com as fi nalidades estabelecidas 
pela Secretaria de Cultura, em especial: 
 a) formular e supervisionar a execução da política municipal de cultura, em estreita 
articulação com os órgãos e entidades a ela vinculados, bem como os demais órgãos 
públicos e privados envolvidos; 
 b) incentivar a criação artística em todas as suas formas de expressão, bem como a 
integração cultural, a pesquisa de novas linguagens, a formação e o aprimoramento de 
pessoal de sua área de atuação
 1. DO OBJETIVO 
 1.1 O presente edital tem por objetivo divulgar publicamente que a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura receberá propostas de Doação e/ou Parceria ou com a iniciativa 
privada, sem ônus para a Administração, para a realização da  2ª Mostra do Cinema 
Italiano em Campinas .
 1.2 A  2ª Mostra do Cinema Italiano em Campinas  visa fomentar o acesso público 
a bens culturais, além de buscar a ampliação do mercado de trabalho para artistas, 
técnicos, produtores e levar programação de qualidade para o cidadão campineiro.
 1.3 Serão recebidas propostas para formalização de termos de parceria e/ou de doação 
de bens, sem qualquer ônus para a Municipalidade, no sentido de enriquecer as ativi-
dades da Mostra, tais como: ações complementares, trabalho voluntário, doações de 
bens, cessão de espaços, dentre outras propostas da sociedade civil.
 2. DA DESCRIÇÃO 
 2.1 Para fi ns do disposto neste edital e observados os termos do Decreto Municipal 
nº 16.155/2008, poderão ser doados bens móveis, novos ou seminovos, em condições 
adequadas de uso à Municipalidade, que serão incorporados no patrimônio público 
municipal.
 2.2 Ainda, por meio de proposta de termo de parceria, poderão ser disponibilizados 
serviços e/ou atividades relacionadas aos objetivos da Mostra.
 3. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 3.1 O presente edital não envolve repasse de recursos públicos a particulares. Assim 
como nenhum tipo de relação fi nanceira entre as partes.
 4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 4.1 Poderá participar do presente chamamento qualquer pessoa física ou jurídica.
 4.2 O(s) interessado(s) em participar do presente Chamamento Público deverá(ão) 
preencher o formulário online, disponível no portal da Secretaria Municipal de Cul-
tura de Campinas (https://portalcultura.campinas.sp.gov.br), na forma relacionada no 
item 2.
 4.3 É vedada a inscrição de servidores do Município de Campinas, membros da Co-
missão de Seleção e seus familiares diretos, ascendentes e descendentes.
 4.4 O descumprimento de quaisquer destas condições implicará a impugnação da 
proposta em qualquer fase do processo seletivo.
 5. DA PROPOSTA 
 5.1 O período de inscrições para as propostas se inicia as 00 h do dia 07/11/2017, 
com término as 23:59 h do dia 11/12/2017, através do preenchimento do formulário 
online que estará disponível no portal da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas 
(https://portalcultura.campinas.sp.gov.br).
 5.2 A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabiliza por inscrições que não 
tenham sido fi nalizadas até o horário estabelecido no item 5.1 em decorrência de con-
gestionamentos das linhas de comunicação ou quaisquer outros motivos de ordem 
técnica.
 5.3 Deverão ser preenchidos os campos referentes às informações contidas nos for-
mulários de cadastro do proponente e da proposta, estando o proponente sujeito à 
desclassifi cação, caso as mesmas não sejam verídicas.
 6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
 6.1 A seleção será realizada pela Comissão Organizadora da 2ª Mostra do Cinema 
Italiano em Campinas.
 6.1.1 A Comissão será designada por Resolução da Secretaria Municipal de Cultura 
e terá como função examinar o conteúdo das propostas inscritas de acordo com os 
critérios estabelecidos nesta Chamada.
 7. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 7.1 Cada proposta inscrita passará, inicialmente, por um processo de triagem, em que 
será verifi cado o atendimento às solicitações deste edital, a saber:
 a) se todos os campos dos formulários de inscrição foram preenchidos com informa-
ções válidas e necessárias para avaliação da comissão; e
 b) se a proposta enviada está enquadrada no foco desta seleção.
 7.2 A Comissão Organizadora poderá enviar e-mail ao proponente solicitando escla-
recimentos, os quais deverão ser apresentados em até 02 (dois) dias úteis do envio do 
mesmo, sob pena de eliminação da proposta.
 7.3 A Secretaria Municipal de Cultura examinará o conteúdo da proposta de acordo 
com os seguintes critérios:
 a) Qualidade da proposta - Será analisada a coerência entre a proposta da atuação 
apresentada em função dos objetivos do evento, bem como se as justifi cativas e ações 
propostas são coerentes com os objetivos da Mostra; e
 b) Viabilidade de execução da proposta.
 7.4 A SMC publicará o resultado da triagem em seu portal, contendo a relação das 
propostas de doações e parcerias aprovadas e justifi car ainda, as desaprovadas.
 7.5 No caso de termo de parceria aprovado, o proponente deverá ainda, participar da 
etapa de habilitação.
 7.6 No que tange às propostas de doações aprovadas, os proponentes deverão obser-
var os termos do Decreto Municipal nº 16.155/2008.
 8. DA HABILITAÇÃO 
 8.1 Para se habilitarem, os proponentes deverão apresentar no prazo de 10 (dez) dias 
corridos após a aprovação da proposta, os documentos elencados neste item 8 desta 
Chamada.
 8.2 A Secretaria Municipal de Cultura encaminhará um link para os proponentes cujas 
propostas foram aprovadas para que sejam inseridos os documentos necessários à ha-
bilitação. 
 8.2.1. Os arquivos anexados pelo proponente estarão sujeitos à consulta eaceitação 

condicionada à verifi cação de veracidade. 
 8.2. 2  No caso de pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos correspon-
dentes ao estabelecimento (matriz ou fi lial) através do qual pretende fi rmar a parceria 
e/ou doação.
 8.3 A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Posi-
tiva com efeitos de Negativa.
 8.4 Todas as certidões solicitadas para participação desse chamamento, deverão estar 
válidas no ato da formalização da parceria. É de responsabilidade do proponente a 
atualização destas.
 8.5 Os seguintes documentos deverão ser apresentados pelos proponentes para fi ns 
de habilitação:
 8.5.1 Se pessoa jurídica:
 a) Cópia dos Atos Constitutivos, Estatuto ou Contrato Social da Empresa devidamen-
te registrados;
 b) Ata de assembleia de eleição e posse da Diretoria, ou outro documento que com-
prove os devidos poderes de representação;
 c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério 
da Fazenda;
 d) Declaração que não emprega menores de 18 anos (inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal);
 e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal que deverá ser comprovada 
através da apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Fede-
rais e à Dívida da União expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de 
sistema eletrônico;
 f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
através do Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômi-
ca Federal, ou através de sistema eletrônico; 
 g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverá ser comprovada 
pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal expedida pelo Estado em que o 
estabelecimento estiver situado ou através de sistema eletrônico;
 h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, que deverá ser comprova-
da pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal (correspondente a Tributos 
Mobiliários) expedida pelo Município em que o estabelecimento estiver situado ou 
através de sistema eletrônico;
 i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, com-
provada pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida por 
aquele Órgão, ou através de sistema eletrônico;
 j) Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes Legais 
da empresa;
 k) Cópia de comprovante de endereço da sede do estabelecimento;
 l) Cópia dos documentos fi scais do(s) material(is) a ser(em) doado(s), se já emitidos, 
e/oi declaração devidamente assinada pelo doador, da qual conste ser ele o proprietário 
legítimo do bem a ser doado, com a descrição detalhada do bem e seu valor estimado 
de mercado.
 8.5.2 Se pessoa física:
 a) Cópia dos documentos de identifi cação: Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF);
 b) Cópia do comprovante de endereço;
 c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal que deverá ser comprovada atra-
vés da apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais 
e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de 
sistema eletrônico;
 d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverá ser comprovada 
pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal expedida pelo Estado em que o 
proponente residir ou através de sistema eletrônico;
 e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, que deverá ser comprovada 
pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal (correspondente a Tributos Mo-
biliários) expedida pelo Município em que o proponente residir ou através de sistema 
eletrônico;
 f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, com-
provada pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida por 
aquele Órgão, ou através de sistema eletrônico;
 g) Cópia dos documentos fi scais do(s) material(is) a ser(em) doado(s), se já emitidos, 
e/ou declaração devidamente assinada pelo doador, da qual conste se ele o proprietário 
legítimo do bem a ser doado, com a descrição detalhada do bem e seu valor estimado 
no mercado.
 8.6 Serão inabilitados os proponentes:
 a) cuja documentação não esteja completa ou com prazo de validade vencido.
 8.7 Após a análise da documentação, será publicada a relação dos habilitados e ina-
bilitados, no portal da SMC e no D.O.M, com a indicação do(s) motivo(s) da inabi-
litação.
 9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela SMC, que interpretará as regras previstas 
neste Edital e baseará suas decisões segundo as normas vigentes e os princípios que 
regem a Administração Pública.   

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2017 

 ATENDIMENTO À DEMANDA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O Municí-
pio de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, 
com fundamento na Lei nº 13.019/14, torna público o presente Edital de 
Chamamento Público, visando à seleção de Organização da Sociedade 

Civil interessada em celebrar Termo de Colaboração que tenha por objeto 
a execução de atividade de atendimento educacional a crianças de 0 (zero) 
a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação 
Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede 

Municipal de Ensino do Município de Campinas, no período de 01 de 
fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019. 

 
1.   DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 
 1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção de Propostas de Plano 
de Trabalho para a celebração de parceria com o Município de Campinas, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Educação, através da formalização de Termo de Co-
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laboração, em regime de mútua colaboração, para a consecução de fi nalidade de inte-
resse público e recíproco, com transferência de recursos fi nanceiros à Organização da 
Sociedade Civil - OSC, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
 1.2. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, observada a ordem de classifi -
cação e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos Termos de Colaboração.
 1.3. O procedimento de seleção será regido pela Lei nº 13.019/14 e pelos demais 
normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital e considerando-se:
 I. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394/96, Lei nº 
8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Constituição Federal, em especial os artigos 
205 a 214, o Plano Municipal de Educação Lei nº 15.029, de 24/06/2015; 
 II. A Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educa-
ção (FUNDEB);
 III. A Lei Municipal n° 6.662/91, de 10/10/91, que cria o Conselho de Escola nas 
Unidades Educacionais do Município de Campinas;
 IV. A Lei Municipal n° 10.869/01 e Lei Municipal n° 11.279/02, regulamentadas pelo 
Decreto Municipal n° 13.673/01 e alteradas pela Lei Municipal n° 13.642/09;
 V. O Decreto Municipal n° 16.215 de 12/05/2005, que dispõe sobre normas relativas 
à celebração de convênios, termos de cooperação, ajustes e outras avenças, no âmbito 
da Administração Municipal;
 VI. O Decreto Municipal nº 17.437 de 18/11/2011, art. 7º e § único;
 VII. A Resolução n° 10/2017 de 30/08/2017 da Secretaria Municipal de Educação;
 VIII. A Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, espe-
cialmente seu Título III, Capítulo I, Seção IV, que trata dos Termos de Colaboração e 
Fomento na área municipal.
 1.4. Este Edital, bem como seus anexos, serão divulgados em página do sítio ele-
trônico ofi cial da Administração Pública na internet e publicado no Diário Ofi cial do 
Município e estará disponível para consulta de 06/11/2017 a 06/12/2017, com prazo 
para a apresentação das propostas até 07/12/2017, e estará disponível para consulta e 
impressão no seguinte endereço eletrônico: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/
educacao/chamadapublica.php . 
 1.5. No dia 10/11/2017, das 09:00hs às 16:00hs, no Salão Vermelho do Paço Muni-
cipal, sito a Avenida Anchieta, nº 200, Centro, Campinas - SP, será realizada sessão 
pública para leitura integral do presente Edital de Chamamento Público, oportunidade 
em que a Secretaria Municipal de Educação prestará informações, esclarecimentos e 
orientações acerca do mesmo aos interessados. 
 1.6. O presente Edital poderá ser impugnado no prazo de 07 (sete) dias úteis, con-
tados de sua publicação, por meio de manifestação escrita, endereçada à Secretaria 
Municipal de Educação e protocolizada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de Campinas. 
 1.6.1. A análise das eventuais impugnações caberá à Secretária Municipal de Educa-
ção, no período de 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao término do prazo assinalado 
no subitem 1.6.
 1.6.2. A decisão poderá ser precedida de manifestação técnica, a critério da autoridade 
julgadora.
 1.7. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos, bem como as decisões e escla-
recimentos prestados, serão juntados aos autos do Processo de Chamamento Público e 
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
 1.8. As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos 
neste Edital.
 1.9. As possíveis alterações do Edital, por iniciativa ofi cial ou decorrentes de even-
tuais impugnações, serão divulgadas pela mesma forma que se deu publicidade ao 
presente Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a al-
teração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
 1.10. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado por interesse público 
ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
 1.11. Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 
anexos:
 I. Termo de Referência;
 II. Minuta do Termo de Colaboração;
 III. Modelos.
 2.   PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO. 
 2.1. Poderão participar deste Chamamento Público as Organizações da Sociedade 
Civil, assim consideradas aquelas defi nidas pelo artigo 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e 
“c” da Lei 13.019/14.
 2.1.1. Para fi ns deste Edital, a Organização da Sociedade Civil deverá executar, de 
forma continuada, permanente e planejada, atividades de Educação Infantil, Primeira 
Etapa da Educação Básica.
 2.2. Não é permitida a atuação em rede.
 3.   OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO. 
 3.1. O Termo de Colaboração tem por objeto o atendimento educacional a crianças 
de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação 
Infantil, Primeira Etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal 
de Ensino do Município de Campinas, no período de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de 
janeiro de 2019.
 4.   JUSTIFICATIVA. 
 4.1. Visando a manutenção e a ampliação do atendimento ofertado à Educação In-
fantil Pública Municipal, a Secretaria Municipal de Educação realizou estudos da de-
manda reprimida, considerando também a demanda de crianças não conhecida, mas 
existente, concluindo-se pela demanda indicada na Tabela constante do subitem 4.2, 
relativa ao número de vagas por agrupamento (AG) e região.
4.2. As Organizações da Sociedade Civil concorrerão a vagas por região e agrupamen-
to, conforme Tabela abaixo: 
 

REGIÃO AGI AGII AGIII TOTAL

NORTE 160 CRIANÇAS 350 CRIANÇAS 1050 CRIANÇAS 1560 CRIANÇAS

SUL 280 CRIANÇAS 720 CRIANÇAS 1950 CRIANÇAS 2950 CRIANÇAS

LESTE 190 CRIANÇAS 580 CRIANÇAS 1750 CRIANÇAS 2520 CRIANÇAS

SUDOESTE 28 CRIANÇAS 230 CRIANÇAS 860 CRIANÇAS 1118 CRIANÇAS

NOROESTE 28 CRIANÇAS 120 CRIANÇAS 410 CRIANÇAS 558 CRIANÇAS

TOTAL 686 CRIANÇAS 2000 CRIANÇAS 6020 CRIANÇAS 8706 CRIANÇAS

 4.2.1. Para a organização do quadro de vagas, foram consideradas:
 I. 24 (vinte e quatro) crianças nos Agrupamentos I;
 II. 28 (vinte e oito) crianças nos Agrupamentos II e;
 III. 30 (trinta) crianças nos Agrupamentos III.
 4.2.2. A organização das turmas de crianças nas Unidades de Educação Infantil obe-
dece ao critério de Agrupamento (AG) de crianças por faixa etária:
 I. Os Agrupamentos I e II são constituídos por crianças atendidas em período integral;
 II. Agrupamento III é constituído por crianças atendidas em período integral ou par-
cial.
 4.2.3. A organização das turmas/agrupamentos para 2018 deverá ser de acordo com a 
Resolução SME n°10/2017 publicada no Diário Ofi cial do Município em 30/08/2017, 
observando-se, em especial, o seguinte: 
 I. Agrupamento I Integral: crianças nascidas entre 01/07/2016 a 31/12/2018;
 II. Agrupamento II Integral: crianças nascidas entre 01/11/2014 a 30/06/2016;
 III. Agrupamento III Parcial: crianças nascidas entre 01/04/2012 a 31/10/2014,
 IV. Agrupamento III Integral: crianças nascidas entre 01/04/2012 a 31/10/2014.
 4.2.4. O agrupamento III poderá se constituir de crianças que estão na faixa etária de 
matrícula obrigatória na Educação Infantil, nascidas entre 01/04/2012 a 31/03/2014 e 
de crianças de matrícula facultativa, nascidas entre 01/04/2014 a 31/10/2014.
 a. Será permitida proposta com agrupamentos mistos - I/II, II/III, mediante demandas 
específi cas e aprovação da Equipe Técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação por ocasião do planejamento, no caso das instituições que possuem Termo 
de Colaboração formalizado em 2017. As demais instituições terão estas propostas 
analisadas pela comissão de seleção. A constituição dos agrupamentos mistos está 
contida no mesmo limite de vagas apresentado na tabela do item 4.2.
 4.3. Para organização dos agrupamentos o módulo de atendimento adulto x criança, 
deverá obedecer, rigorosamente, um professor habilitado por turma e agentes de edu-
cação infantil/ monitor de educação, planejados de acordo com os módulos: 
 I. 01(hum) agente de educação infantil para cada grupo de 08 (oito) crianças, referente 
ao AG I;
 II. 01(hum) agente de educação infantil para cada grupo de 14 (quatorze) crianças, 
referente ao AG II;
 III. 01(hum) Agente de educação infantil para cada grupo de 30 (trinta) crianças, refe-
rente ao AG III, cujo professor atue apenas em 01 (hum) período do dia.
 4.4. Fica a cargo da OSC, a indicação de agente de educação infantil volante, confor-
me necessidade, desde que indicado no Plano de Trabalho.
 4.5. A quantidade de turmas e de alunos está diretamente relacionada à demanda 
existente e à infraestrutura da Unidade de Educação Infantil, devendo a Organização 
da Sociedade Civil, apresentar cópia do planejamento validado pela Supervisão Edu-
cacional de Convênios da Coordenadoria de Educação Básica - CEB e/ou ofício de 
projeção de atendimento conforme, ANEXO III - Modelo A.
 4.6.O quadro de metragem e capacidade das salas de aula, assim como o quadro de 
profi ssionais da unidade educacional, com a respectiva carga horária e habilitação 
necessária para atuação com alunos de Educação Infantil, constam do Termo de Refe-
rência Técnica, ANEXO I deste Edital.
 4.7. O atendimento à Educação Infantil deverá estar em consonância com a legislação 
educacional vigente, bem como com as Diretrizes Curriculares Nacionais e Munici-
pais de Educação Infantil.
 4.8. São diretrizes da Política Municipal da Educação, que devem ser observadas na 
execução do objeto da parceria:
 I. A formação integral da criança;
 II. A aprendizagem efetiva;
 III. Garantia de acesso à educação com qualidade, cujos objetivos específi cos são:
 a. Visar a excelência das práticas de ensino e de aprendizagem e à integração destas 
aos princípios de uma educação formativa, democrática e emancipadora;
 b. Garantir um plano curricular que considere as diferentes faixas etárias de seus 
alunos e o tempo de aprendizagem individual;
 c. Incluir as ações e os indicadores que evidenciem a forma pela qual a unidade educa-
cional planeja, organiza, realiza e avalia os trabalhos individuais e coletivos que visam 
ao ensino e à aprendizagem dos alunos;
 d. Contemplar a análise da realidade da unidade educacional e de seu entorno na 
proposta pedagógica;
 e. Assegurar o cuidar e o educar como ações indissociáveis e intencionais na educação 
escolar, como responsabilidade de todos que se relacionam com a criança;
 f. Realizar formação continuada dos profi ssionais da unidade educacional, de acordo 
com as necessidades formativas destes;
 g. Assegurar a educação inclusiva e para a diversidade.
 4.9. O caráter público da gestão educacional municipal compreende ações pedagó-
gicas e fi nanceiras, monitoramento, avaliação e acompanhamento da execução das 
ações, realizado pela administração pública por meio da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
 5.   REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA. 
 5.1. Para celebração do Termo de Colaboração, as Organizações da Sociedade Civil 
deverão atender aos seguintes requisitos:
 I. Possuir objetivos estatutários voltados à promoção de atividades e fi nalidades de 
relevância pública e social, em consonância com o objeto da parceria a ser celebrada, 
nos termos deste Edital;
 II. Ter previsão, em seu Estatuto Social, de que em caso de dissolução da entidade, o 
respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza 
que preencha os requisitos da Lei 13.019/14 e cujo objeto social seja, preferencial-
mente, o mesmo da entidade extinta; 
 III. Ter previsão, em seu estatuto Social, de escrituração de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
 IV. Possuir no mínimo 1 (hum) ano de existência com cadastro ativo, até a data de 
15/01/2018, comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
 V. Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 
ou de natureza semelhante, como por exemplo, instrumento de parceria e relatório de 
cumprimento do objeto fi rmado com órgãos e entidades da administração pública, 
cooperação internacional, empresas ou com outras organizações da sociedade civil; 
relatório de atividades desenvolvidas; notícias veiculadas na mídia em diferentes su-
portes sobre atividades desenvolvidas; publicações e pesquisas realizadas ou outras 
formas de produção de conhecimento, prêmios locais ou internacionais recebidos, 
dentre outros;
 VI. Possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para 
o desenvolvimento do(s) projeto(s) e da(s) atividade(s) prevista(s) na parceria e para o 
cumprimento das metas estabelecidas.
 VII. Apresentar: 
 a. Cópia do estatuto social e suas alterações registradas em cartório, que devem estar 
em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019/14;
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 b. Documento(s) que demonstre(em)/comprove(em) as condições das instalações da 
organização da sociedade civil quando forem necessárias para realização do objeto 
pactuado através de:
 b.1. Cópia da portaria de credenciamento e autorização de funcionamento de Escola 
de Educação Infantil, emitida pela SME, ou, em caso de ausência deste documento;
 b.2. Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro - AVCB ou laudo técnico for-
necido por engenheiro que comprove a adequação das instalações
 c.. Declaração sobre as instalações e condições materiais da organização da sociedade 
civil para realização do objeto pactuado conforme ANEXO III - Modelo B;
 d. Regimento Escolar, redigido com base na Resolução CME nº 01/2010 publicada 
em 12/06/2010 no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 e. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, tanto 
da matriz, quanto de eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da sociedade 
civil a ser obtida no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoaju-
ridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp;
 f. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF - 
FGTS, tanto da matriz, quanto de eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da 
sociedade civil, a ser (em) obtida (s) no endereço eletrônico: https://webp.caixa.gov.
br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;
 g. Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas - CNDT, tanto da matriz, quanto 
de eventual (is) fi lial (is) executora(s) da organização da sociedade civil, a ser obtida 
no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao; 
 h. Certidão de Regularidade de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo a ser obtida no endereço eletrônico http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
da-ic-web/inicio.do;
 i. Certidão de Regularidade de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e 
à Dívida Ativa da União, a ser obtida no endereço eletrônico: http://www.receita.fa-
zenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.
asp?Tipo=1;
 j. Certidão de Regularidade de Débito de Qualquer Origem (CND Municipal), tanto 
da matriz, quanto de eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da socieda-
de civil, a ser obtida no endereço eletrônico http://certidaoqualquerorigem.campinas.
sp.gov.br;
 k. Cópia do Certifi cado de Registro Cadastral - CRC, tanto da matriz, quanto de 
eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da sociedade civil, a ser obtido na 
Prefeitura Municipal de Campinas, conforme orientações no endereço eletrônico 
http://www.campinas.sp.gov.br/licitacoes/cadastro.php;
 l. Cópia da última ata de eleição que conste a direção atual da organização da socieda-
de civil registrada em cartório, que comprove sua regularidade jurídica;
 m. Cópia da Ata de constituição/fundação da Organização da Sociedade Civil;
 n. Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por 
ela declarado;
 o. Comprovação de endereço de onde a organização da sociedade civil executará as 
atividades descritas no Plano de Trabalho;
 p. Cópia de documento pessoal do(s) representante(s) legal(is) da organização da 
sociedade civil com poderes para assinatura do eventual termo de colaboração; 
 q. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço residencial, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um 
deles conforme ANEXO III - Modelo C;
 r. Declaração atualizada de que não contratará, para prestação de serviços, agente po-
lítico de Poder, membros do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, e seus respectivos 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o 
segundo grau, bem como servidor ou empregado público salvo nas hipóteses previstas 
na legislação, conforme ANEXO III - Modelo D; 
 s. Declaração informando a inexistência, nos cargos de direção da Instituição, de 
membro de Poder Público ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade 
da administração pública direta ou indireta do município de Campinas, estendendo-se 
a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, conforme ANEXO III - Modelo E;
 t. Declaração de que a organização da sociedade civil, conforme ANEXO III - Modelo 
F:
 t.1. Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 
que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista a 
decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito 
suspensivo;
 t.2.Não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas “a” a “d” do 
inciso V, do artigo 39, da a.1. Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em cumprimento 
de penalidade passível de impedimento de celebração de parcerias;
 t.3. Não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos.
 u. Declaração, conforme ANEXO III - Modelo G, de que não há, dentre os dirigentes 
da organização da sociedade civil, pessoas:
 u.1. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
 u.2. Julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação;
 u.3. Consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos Incisos I, II e III, do artigo 12, da Lei Federal nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992.
 v. Declaração informando número da agência e conta corrente, em Banco Público, 
junto ao Banco do Brasil, ou Caixa Econômica Federal, específi ca para a movimenta-
ção dos recursos públicos oriundos do presente Edital, conforme Anexo III - Modelo 
H; 
 w. Declaração de inexistência das vedações previstas nos incisos I e II, alíneas “a” e 
“b”, do art. 2º do Decreto Municipal n. º 16.215/2008, conforme ANEXO III - Modelo 
I;
 x. Termo de responsabilidade pelo uso de senha do sistema de acompanhamento fi -
nanceiro, conforme ANEXO III - Modelo J;
 y. Declaração informando os responsáveis fi nanceiro e pedagógico pelo ajuste, con-
forme ANEXO III - Modelo K.
 5.2. Caso a proposta tenha sido apresentada com CNPJ(s) de fi lial(is), e o cadastro 
ativo da(s) fi lial(is) não comprovar(em) no mínimo de 01 (hum) ano de existência, a 
Organização da Sociedade Civil poderá comprovar a referida existência com a apre-
sentação também do CNPJ da Matriz, devendo, portanto, serem apresentadas ambas 
ou todas as comprovações (CNPJ Matriz e Filial ou Filiais).
 5.3. A comprovação de que trata o item 5.2, aplica-se exclusivamente para atestar o 

tempo mínimo de existência da organização da sociedade civil, não tendo relação com 
a autorização para realização das despesas, que deverão estar em conformidade com 
o(s) CNPJ(s) autorizado(s) no termo de colaboração, nem com a abertura de conta 
bancária, que deve se dar no CNPJ principal constante do termo. 
 5.4. Todas as declarações indicadas no subitem 5.1 deverão ser subscritas pelo(s) 
representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil, sob as penas da lei, e 
impressas em seu papel timbrado.
 5.5. Serão consideradas regulares, para fi ns do disposto nas alíneas “f” a “j”, do inciso 
VII, do subitem 5.1, as certidões positivas com efeito de negativas. 
 5.6.  Os documentos que comprovem o atendimento aos requisitos elencados no 
subitem 5.1 somente serão solicitados e verificados após o encerramento da etapa 
competitiva e publicação do resultado final de classificação.

  6.   DOS IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA. 
 6.1. Ficará impedida de celebrar o Termo de Colaboração a Organização da Sociedade 
Civil que:
 I. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a fun-
cionar no território nacional;
 II. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
 III. Tenha como dirigente membro de Poder Público ou do Ministério Público, ou di-
rigente de órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta do município 
de Campinas, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em linha reta, colateral e por afi nidade, até o segundo grau;
 IV. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cinco) 
anos, salvo se:
 a. For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventual-
mente imputados; 
 b. For reconsiderada ou revista a decisão de rejeição; 
 c. A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito sus-
pensivo;
 V. Tenha sido punida com uma das sanções estabelecidas no artigo 39, V, da Lei Fe-
deral nº 13.019/14, pelo período que durar a penalidade;
 VI. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos;
 VII. Tenha entre seus dirigentes, pessoa:
 a. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecor-
rível, nos últimos 8 (oito) anos; 
 b. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em co-
missão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação; 
 c. Considerada responsável por ato de improbidade administrativa, enquanto durarem 
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/92.
 6.2. Em quaisquer das hipóteses previstas no subitem 6.1, persiste o impedimento 
para a celebração de parcerias enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, 
pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente.
 6.3. A vedação prevista no inciso III do subitem 6.1não se aplica à celebração de 
parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas auto-
ridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa fi gure no termo de 
colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como 
dirigente e administrador público.
 6.4. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos 
e de políticas públicas.
 6.5. Para fi ns do disposto na alínea “a” do Inciso IV do subitem 6.1 e no subitem 6.2, 
não serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela 
Administração Pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização 
da sociedade civil estiver em situação regular de parcelamento.
 6.6. A não incidência nos impedimentos elencados no subitem 6.1. será objeto de 
declarações, subscritas pelo(s) representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade 
Civil, sob as penas da lei, impressas em papel timbrado e deverão ser apresentadas na 
fase de celebração do Termo de Colaboração.

 7.   DOS VALORES A SEREM REPASSADOS. 
 7.1. Os valores a serem repassados às Organizações da Sociedade Civil serão calcula-
dos por  per capita , referentes a cada matrícula em cada Agrupamento.
 7.1.1. O recurso fi nanceiro a ser repassado por meio de Termo de Colaboração será 
calculado com base no número de crianças atendidas, de acordo com a faixa etária e o 
período de atendimento parcial e/ou integral.
 7.2. O número de matrículas por sala deverá estar de acordo com a capacidade física e 
o tipo de Agrupamento atendido, cujas referências encontram-se no ANEXO I Termo 
de Referência Técnica.
 7.3.Os valores  per capita  mensais, defi nidos pela Secretaria Municipal de Educação 
para o exercício de 2018 estão discriminados na Tabela abaixo:

 7.4. O Município, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fará repasses men-
sais, sendo que o primeiro repasse será efetuado após a assinatura do Termo de Cola-
boração, com base na proposta inicial apresentada no Plano de Trabalho e os demais 
no terceiro dia útil de cada mês, tendo como base o número de alunos atendidos no 
primeiro mês do trimestre anterior, ou seja, fevereiro, maio, agosto e novembro.
 7.4.1. A metodologia adotada para cálculo do repasse encontra-se no Anexo I Termo 
de Referência Técnica. 
 8.   DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. 
 8.1. As Organizações da Sociedade Civil interessadas na execução da parceria objeto 
deste Edital deverão apresentar proposta de Plano de Trabalho, através de ofício diri-
gido à Secretaria Municipal de Educação, no período de 06/11/2017 a 07/12/2017, das 
09:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, a ser entregue na Coordenadoria Setorial de 
Administração e Gerenciamento de Convênios, localizada no Paço Municipal, Aveni-
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da Anchieta, nº 200, 9º andar, sala 13, Centro, Campinas - SP.
 8.2. A proposta de Plano de Trabalho deverá ser encaminhada em envelope lacrado, 
em uma única via impressa, com todas as folhas rubricadas e numeradas sequencial-
mente e, ao fi nal, datada e assinada pelo representante legal da OSC proponente.
 8.2.1. O envelope deverá conter, na parte externa, os dados completos da Instituição 
(Nome da Instituição, Endereço, Telefone, CNPJ, responsável pelo preenchimento) e 
com a indicação da Região à qual concorrerá.
 8.3. As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar proposta(s) de Plano(s) 
de Trabalho, independentemente de possuírem ou não sede ou atendimento no muni-
cípio, desde que atendidas às disposições previstas neste Edital. 
 8.4. As Organizações da Sociedade Civil poderão concorrer para celebração de mais 
de um Termo de Colaboração, caso em que deverão apresentar propostas de Plano de 
Trabalho separadamente, referentes a cada Termo de Colaboração que pretenderem 
fi rmar.
 9.   DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO. 
 9.1. O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo:
 I. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado nexo 
entre essa realidade e o(s) projeto(s), a(s) atividade(s) e as metas a serem atingidas;
 II. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades e serem executadas;
 III. Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a elas atreladas;
 IV. Defi nição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das 
metas;
 V. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução do(s) projeto(s) e 
da(s) atividade(s) abrangida(s) pela parceria (Plano de Aplicação dos recursos).
 9.2. As propostas deverão ser elaboradas com base no disposto neste Edital e seus 
anexos, bem como deverão conter informações que atendam aos critérios de julga-
mento previstos na tabela contida no capitulo 11, subitem 11.1.
 10.   DA COMISSÃO DE SELEÇÃO. 
 10.1. A Comissão de Seleção é órgão colegiado, destinado a processar e julgar o 
presente Chamamento Público e será composta por representantes das áreas técnicas 
da Secretaria Municipal de Educação, atuantes na Supervisão Educacional de Con-
vênios da Coordenadoria de Educação Básica - CEB e na Coordenadoria Setorial de 
Administração e Gerenciamento de Convênios, a serem designados por ato publicado 
em Diário Ofi cial do Município, previamente à etapa de análise e classifi cação das 
propostas.
 10.2. A proposta de Plano de Trabalho será julgada e classifi cada pela Comissão de 
Seleção. 
 10.3. Será assegurada a participação de, pelo menos um servidor ocupante de cargo 
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública.
 10.4. Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos 
cinco anos, contados da publicação do presente Edital, tenha mantido relação jurídica 
com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil participantes deste Chama-
mento Público.
 10.4.1. Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Seleção que incida na 
vedação descrita no subitem 10.4.
 10.5. Na hipótese de ser caracterizado o impedimento de que trata o subitem 10.4, 
deve o membro da Comissão de Seleção ser imediatamente afastado e substituído por 
outro que possua qualifi cação técnica equivalente.
 10.6. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessora-
mento técnico de especialista que não seja membro do colegiado.
 11.   DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. 
 11.1. As propostas de Plano de Trabalho serão analisadas e julgadas pela Comissão 
de Seleção em 05 (cinco) dias úteis e receberão pontuação de acordo com os seguintes 
critérios de julgamento:
 11.1.1.A contagem do prazo de análise iniciar-se-á a partir do primeiro dia útil subse-
quente ao fi nal do prazo para recebimento das propostas.

 11.2. Para aferição da nota, será atribuída pontuação de 0 (zero), 1,0 (hum) ou 2,0 
(dois) para cada item do critério de pontuação, sendo:
 I. 0 (zero): não atende;
 II. 1,0 (hum): atende parcialmente;
 III. 2,0 (dois): atende completamente.
 11.2.1. As notas técnicas atribuídas pelos membros da Comissão de Seleção para 
cada item do critério de pontuação serão somadas e divididas pelo número total de 
avaliadores, obtendo-se a média. 
 11.2.2. A somatória da média obtida de cada item do critério de pontuação resultará 
na nota técnica fi nal atribuída à proposta de Plano de Trabalho analisada, sendo 10,0 a 
pontuação máxima a ser obtida.
 11.3. Os casos de empate serão analisados de acordo com os critérios abaixo, na 
seguinte ordem:
 I. Maior nota no item do critério de pontuação de adequação;
 II. Maior nota no item do critério de pontuação de consistência;
 III. Maior tempo de abertura no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ de 
sua matriz;

 1.4. Serão  eliminadas as propostas  de Planos de Trabalho que:
 a. Obtiverem  nota final igual ou inferior a 5,0  (cinco) pontos ou; 
 b. Obtiverem nota 0 (zero) em quaisquer itens do quesito “consistência e adequação”.
 11.5. As comprovações e documentos elencados nos itens 5 e 6 deste Edital não serão 
considerados para fi ns de pontuação e classifi cação das propostas de que trata os subi-
tens 11.1 a 11.2 deste edital, visto que somente serão analisados após o encerramento 
da etapa competitiva e da ordenação das propostas.

 12.   DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMIAR DE CLASSIFICAÇÃO, 
PRAZOS E CONDIÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.

  12.1. O resultado preliminar do processo de seleção, com a classifi cação das propos-
tas de Plano de Trabalho e respectiva pontuação da Organização da Sociedade Civil, 
será publicado no Diário Ofi cial do Município de Campinas no dia 18/12/2017.
 12.2. As Organizações da Sociedade Civil participantes poderão interpor recurso ad-
ministrativo ao resultado preliminar de classifi cação, por meio de documento subscrito 
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is), endereçado à Secretária Municipal de Educa-
ção, a ser protocolizado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campinas, no 
prazo de 02 (dias) dias úteis, contados da publicação do referido resultado no DOM.
 12.3. Em sede de recurso, não serão aceitas e analisadas informações, novos do-
cumentos ou complementações que não estejam contidos na proposta de Plano de 
Trabalho originalmente apresentada.
 12.4. Havendo interposição de recurso, a Secretaria Municipal de Educação dará 
ciência aos demais interessados, via publicação no Diário Ofi cial do Município de 
Campinas.
 12.5. A Comissão de Seleção analisará os eventuais recursos no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, podendo reformar a sua decisão ou, com as devidas justifi cativas, enca-
minhar o recurso ao Secretário da Pasta responsável pela parceria para decisão fi nal. 
 12.5.1. Na decisão dos recursos, a Comissão julgadora poderá solicitar manifestação 
técnica elaborada pelos Departamentos Financeiro e Pedagógico da Secretaria Muni-
cipal de Educação.
 12.5.2. Serão concedidas vistas dos autos às Organizações da Sociedade Civil no 
mesmo prazo de apresentação dos recursos.
 12.6. A decisão fi nal do recurso, devidamente motivada, será proferida no prazo má-
ximo de 02 dias (corridos), contados de seu recebimento pela autoridade mencionada 
no item anterior . 
 12.7. Da decisão fi nal não caberá novo recurso.
 12.8. Será liminarmente indeferido o recurso apresentado fora do prazo ou que não 
esteja de acordo com o estipulado neste Edital.
 13.   DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO E HO-
MOLOGAÇÃO. 
 13.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição, a 
Secretária Municipal de Educação homologará o resultado fi nal da seleção e clas-
sifi cação das Organizações da Sociedade Civil, que deverá ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município e no sítio ofi cial na internet no dia 03/01/2017.
 13.2. Na mesma oportunidade, as Organizações da Sociedade Civil serão convocadas 
para, no prazo de 03 (dias) dias corridos, apresentarem à Coordenadoria Setorial de 
Administração e Gerenciamento de Convênios, o plano de trabalho, a documentação 
exigida para comprovar o preenchimento dos requisitos para a celebração da parce-
ria, bem como os relativos à não incidência nos impedimentos legais, previstos nos 
artigos 33, 34 e 39 da Lei 13.019/14 e itens 5 e 6 deste Edital, conforme ANEXO 
III - Modelo R.
 13.3. A homologação não gera direito para a Organização da Sociedade Civil à cele-
bração da parceria.
 14.   DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO. 
 14.1. Para celebração do Termo de Colaboração a OSC deverá apresentar o Plano de 
Trabalho e comprovar o preenchimento dos requisitos para a celebração da parceria, 
bem como a não incidência nos impedimentos legais, previstos nos artigos 33, 34 e 39 
da Lei 13.019/2014 e itens 5 e 6 deste Edital, nos moldes previstos no subitem 13.2.
 14.2. Através do Plano de Trabalho, a OSC deverá apresentar o detalhamento da 
proposta submetida e aprovada no processo de seleção.
 14.3.. O Plano de Trabalho deverá ser elaborado em consonância com o disposto na 
Lei Federal 13.019/2014, a legislação municipal vigente e o disposto neste Edital, con-
tendo, obrigatoriamente, a parte pedagógica e a fi nanceira, conforme Anexo I - Termo 
de Referência Técnica e conter, no mínimo: 
 I. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado nexo 
entre essa realidade e o(s) projeto(s), a(s) atividade(s) e as metas a serem atingidas;
 II. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades e serem executadas;
 III. Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a elas atreladas;
 IV. Defi nição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das 
metas;
 V. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução do(s) projeto(s) e 
da(s) atividade(s) abrangida(s) pela parceria (Plano de Aplicação dos recursos).
 14.4. Caso verifi cada inconformidade nos documentos apresentados, a Coordenadoria 
Setorial de Administração e Gerenciamentos de Convênios poderá notifi car da OSC 
para que, no prazo de 03 (três) dias, providencie a regularização, sob pena de não 
celebração da parceria.
 14.5. Em caso de não preenchimento dos requisitos previstos no item 5 ou incidência 
nos impedimentos elencados no item 6 a Organização da Sociedade Civil imediata-
mente mais bem classifi cada poderá ser convidada a aceitar a celebração da parceria 
nos termos da proposta por ela apresentada.
 14.6. Caso a OSC convidada nos termos subitem 14.5 aceite celebrar a parceria, 
a Coordenaria Setorial de Gerenciamento de Convênios procederá à verifi cação dos 
documentos que comprovem o atendimento aos requisitos legais e não incidência nos 
impedimentos, nos termos do subitem 14.1. 
 14.7. Para a celebração do Termo de Colaboração, a organização da sociedade civil 
deverá, ainda:
 14.7.1. Manter atualizados, até a celebração, bem como durante toda a vigência da 
parceria, as comprovações e os documentos previstos nos subitens antecedentes;
 14.7.2. Estar em dia com a prestação de contas de recursos públicos recebidos ante-
riormente;
 14.7.3. Não constar em cadastro municipal, estadual e federal de apenadas e ou 
inadimplentes;
 14.8. A celebração dos termos de Colaboração depende, ainda:
 I. Da emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, nos termos do 
art. 35, V, da Lei 13.019/14;
 II. Da aprovação do Plano de Trabalho pela Secretária Municipal de Educação;
 III. Da emissão de parecer jurídico pelo Departamento de Assessoria Jurídica da Se-
cretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.
 14.9. Os Termos de Colaboração serão formalizados com observância das cláusulas 
essenciais contidas no art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014 e na forma da minuta que 



8 Campinas, terça-feira, 07 de novembro de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

integra o presente Edital de Chamamento - ANEXO II.
 14.10. O Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação 
do respectivo extrato no DOM, o qual deverá ser providenciado em até 05 (cinco) dias 
após a sua assinatura.

 15.   DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. 
 15.1. Serão disponibilizados para repasses às Organizações da Sociedade Civil sele-
cionadas e classifi cadas para execução das parcerias, para toda a vigência do Termo 
de Colaboração, até o limite de vagas previsto no subitem 4.2 do presente Edital, o 
montante estimado total de) R$ 51.600.000,00 (cinquenta e um milhões e seiscentos 
mil Reais).
 15.2. A programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração da 
parceria é proveniente do Tesouro Municipal e está cadastrada sob a dotação n° 
07.120.12.365.4009.4188.339039/01-210.000.

 16.   DA VIGÊNCIA.

  16.1. As parcerias a serem celebradas em virtude da seleção de propostas por meio 
deste Edital terão vigência de 12 (doze) meses, com início em 01/02/18 e término em 
31/01/19, podendo ser prorrogadas até o limite máximo de 60 meses.
 16.2. Excepcionalmente, em virtude de eventuais situações que possam ocorrer na tra-
mitação do processo administrativo, as parcerias poderão ter prazo de início posterior 
à data prevista no inciso anterior, tendo, nesse caso, a vigência e repasses diminuídos 
proporcionalmente  (pro rata die ), mantendo-se, obrigatoriamente, o prazo de término.

 17.   DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO.

  17.1. A gestão das parcerias será realizada por agente público com poderes de con-
trole e fi scalização, designado por ato publicado no Diário Ofi cial do Município, em 
data anterior à celebração dos Termos de Colaboração, cujas obrigações serão aquelas 
determinadas pelo Artigo 61 da Lei Federal nº 13.019/14.
 17.2. A Administração Pública designará, em ato a ser publicado no Diário Ofi cial do 
Município, em data anterior à celebração do termo de colaboração, Comissão de Mo-
nitoramento e Avaliação, que terá como atribuição a homologação do relatório emitido 
pela Equipe Técnica Pedagógica e Financeira da Secretaria Municipal de Educação, 
independentemente da apresentação da prestação de contas devida pela organização 
da sociedade civil.

 18.   DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 
 18.1. As atividades educacionais objeto dos Termos de Colaboração terão sua execu-
ção monitorada e avaliada pela Administração Pública.
 18.2. O acompanhamento da execução das atividades de atendimento educacional 
citado no subitem 3.1 compreendem as seguintes atribuições:
 I. Coordenar, articular e avaliar o planejamento com o processo de execução das ações 
educacionais;
 II. Assegurar a oferta do atendimento nos padrões de qualidade exigidos pelas norma-
tivas nacionais e municipais que regulamentam a política educacional.
 18.3. As ações de monitoramento e avaliação compreendem a verifi cação:
 I. Do número de atendimentos correspondente às metas estabelecidas no Plano de 
Trabalho;
 II. Da permanência do quadro de profi ssionais, de acordo com o ANEXO I Termo de 
Referência Técnica, durante todo o período de vigência;
 III. Do cumprimento do Plano de Trabalho apresentado;
 IV. Da utilização dos recursos fi nanceiros repassados pela municipalidade.
 18.4. Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão por meio de: 
 I. Análise de dados coletados por meio de instrumentos específi cos da execução das 
ações sendo descritos em Ordem de Serviço a ser publicada no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio de Campinas.
 II. Visitas técnicas  in loco , previamente agendadas, ou não;
 III. Pesquisa de satisfação dos benefi ciários do PLANO DE TRABALHO pactuado.
 18.5. As atribuições da Comissão de monitoramento e avaliação encontram-se no 
ANEXO I Termo de Referência Técnica. 
 18.6. Sem prejuízo da avaliação discriminada nos subitens antecedente, a execução 
da parceria poderá ser acompanhada e fi scalizada pelos conselhos de políticas públicas 
das áreas relacionadas ao objeto do Termo de Colaboração, bem como também estará 
sujeita aos mecanismos de controle sociais previstos na legislação.

 19.   APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A EXECU-
ÇÃO DA PARCERIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

  19.1. Os recursos da parceria geridos pela Organização da Sociedade Civil estão vin-
culados ao Plano de Trabalho e não caracterizam receita própria, mantendo a natureza 
de verbas públicas.
 19.2. A Organização da Sociedade Civil deverá manter e movimentar os recursos em 
conta bancária pública, junto ao Banco do Brasil, ou Caixa Econômica Federal, espe-
cífi ca para a parceria, sendo uma conta para cada termo a ser celebrado.
 19.3. As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas 
com o uso de recursos transferidos pela administração pública, deverão observar os 
princípios da impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, efi ciência, publi-
cidade, transparência na aplicação dos recursos e da busca permanente de qualidade.
 19.4. As organizações da sociedade civil que formalizarem Termo de Colaboração 
com a Administração Pública deverão:
 19.4.1. Aplicar integralmente os valores recebidos em virtude da parceria estabe-
lecida, assim como, eventuais rendimentos, no atendimento do objeto do termo de 
colaboração fi rmado, em estrita consonância com o plano de aplicação fi nanceira e 
cronograma de desembolso apresentados;
 19.4.2. Efetuar todos os pagamentos com os recursos transferidos, dentro da vigência 
do Termo de Colaboração, indicando no corpo dos documentos originais das despesas, 
inclusive a nota fi scal eletrônica, o número do Termo de Colaboração, fonte de recurso 
e o órgão público a que se referem, sendo que o carimbo deve ser de cor vermelha 
conforme ANEXO III Modelo L;
 19.4.3. Incluir, no sistema de acompanhamento fi nanceiro indicado pela Secretaria 
Municipal de Educação, os documentos comprovantes das despesas e mantê-los de 
posse para eventuais fi scalizações e/ou conferências;
 19.4.4. Realizar toda movimentação de recursos no âmbito da parceria, mediante 
transferência eletrônica, sujeita à identifi cação do benefi ciário fi nal e à obrigatorie-
dade de depósito em sua conta bancária, sendo proibido o saque de recursos da conta 
corrente específi ca do ajuste para pagamento de despesas de quaisquer naturezas em 
espécie;
 19.4.5. Aplicar os saldos e provisões dos recursos repassados a título da parceria, 
sugerindo-se cadernetas de poupança, fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública. A conta de aplica-

ção fi nanceira dos recursos deverá ser vinculada à conta do ajuste, não podendo ser 
realizada em contas estranhas ao mesmo;
 19.4.6. Não repassar ou distribuir a outra organização da sociedade civil, ainda que 
educacional, bem como, a qualquer outra pessoa jurídica, recursos oriundos da par-
ceria celebrada;
 19.4.7. Devolver aos cofres públicos eventuais saldos fi nanceiros remanescentes, in-
clusive os obtidos de aplicações fi nanceiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, em caso de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, deven-
do comprovar tal devolução, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 
especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração 
pública;
 19.4.8. Declaração atualizada de que não contratará, para prestação de serviços, agen-
te político de Poder, membros do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade 
da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, e seus respec-
tivos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, 
até o segundo grau, bem como servidor ou empregado público salvo nas hipóteses 
previstas na legislação;

 19.5. Em caso de necessidade de alteração na aplicação de recursos fi nanceiros apro-
vada, as organizações da sociedade civil poderão solicitar, por meio de ofício assinado 
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e endereçado ao Gestor da Parceria, a preten-
dida alteração, que será analisada tecnicamente pela Comissão de Monitoramento e 
Avaliação.
 19.5.1. As pretendidas alterações poderão ser efetivadas somente após aprovação fi nal 
do Gestor da parceria.

 20.   DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
 20.1. As organizações da sociedade civil deverão prestar contas dos recursos rece-
bidos por meio do lançamento e digitalização de documentos comprovantes das des-
pesas no sistema de acompanhamento fi nanceiro indicado pela Secretaria Municipal 
de Educação, em conformidade com o disposto no ANEXO I Termo de Referência 
Técnica deste Edital. 
 20.2. A inserção da prestação de contas deverá ocorrer mensalmente, até o dia 15 
(quinze) do mês subsequente ao desembolso das despesas, por meio do sistema de 
acompanhamento fi nanceiro indicado pela Secretaria Municipal de Educação. 
 20.3. A prestação de contas obedecerá aos prazos e condições assinalados pelas nor-
mativas expedidas pelo órgão gestor e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
em vigência à época da prestação, sob pena de suspensão dos repasses. 
 20.4. Caberá à Administração Pública, por meio da Coordenadoria Setorial de Admi-
nistração e Gerenciamento de Convênios, a análise da prestação de contas encaminha-
da pela Organização da Sociedade Civil, visando ao acompanhamento da execução 
fi nanceira do Termo de Colaboração. 
 20.5. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido 
prazo, a ser determinado pelo Município, para a organização da sociedade civil sanar 
a irregularidade ou cumprir a obrigação nos termos do disposto no Art. 70, e seus 
parágrafos, da Lei Federal nº 13.019/2014.
 20.6. A prestação de contas anual deverá obedecer às normativas do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo, com prazo limite de entrega até 31 de março do exercício 
subsequente ao desembolso das despesas, por meio do sistema de acompanhamento 
fi nanceiro indicado pela Secretaria Municipal de Educação conforme ANEXO I Ter-
mo de Referência Técnica. 
 20.7. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da pres-
tação de contas, a organização da sociedade civil deverá manter em seu arquivo os 
documentos originais que a compuseram.

 21.   DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE. 
 21.1. A administração pública deverá manter, em seu sítio ofi cial na internet, a relação 
das parcerias celebradas e dos respectivos Planos de Trabalho, até cento e oitenta dias 
após o respectivo encerramento.
 21.2. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis 
de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parce-
rias celebradas com a administração pública.
 21.3. As informações de que tratam este subitem e os subitens 21.1 e 21.2 deverão 
incluir, no mínimo:
 I. Data de assinatura e identifi cação do instrumento de parceria e do órgão da admi-
nistração pública responsável;
 II. Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
 III. Descrição do objeto da parceria;
 IV. Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
 V. Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista 
para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o 
resultado conclusivo;
 VI. Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o 
valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes 
desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.
 21.4. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação 
sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria.

 22.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. 
 22.1. As organizações da sociedade civil deverão garantir medidas de acessibilidade 
para crianças e pessoas com defi ciência ou mobilidade reduzida e idosos.
 22.2. As organizações da Sociedade Civil que formalizarem o Termo de Colabora-
ção participarão do Programa de Alimentação Escolar destinado, exclusivamente, às 
crianças contempladas pelo ajuste, sendo fornecido por meio do convênio fi rmado 
entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a CEASA - Centrais de Abastecimento de 
Campinas S/A, em conformidade com o Programa Municipal de Alimentação Escolar.
 22.3. A administração pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação 
com os benefi ciários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na 
avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como 
na reorientação e no ajuste das metas e atividades defi nida.

Campinas, __________de 2017.

SOLANGE VILLON KOHN PELICER
Secretária Municipal de Educação
 Prefeitura Municipal de Campinas
 
 ANEXO I 
          
  
 EDITAL 06/2017 
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 TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA 
 TERMO DE COLABORAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 2017

  APRESENTAÇÃO
 Desde 2001, a Secretaria Municipal de Educação mantém parceria com Instituições 
sem fi ns lucrativos do Terceiro Setor, com propósito de ampliar o atendimento de 
Educação Infantil a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade 
e, visando fortalecer esse vínculo sobre bases legais sólidas, foi elaborado este Termo 
de Referência Técnica.

 OBJETIVOS DO TERMO DE REFERENCIA TÉCNICA 
 O presente Termo de Referência Técnica tem como objetivo fornecer informações sobre os 
Termos de Colaboração a serem formalizados com Organização da Sociedade Civil -OSC;
 Descrever a documentação necessária para a participação em Chamamento Público e orien-
tar as instituições interessadas sobre a elaboração do programa de trabalho a ser apresentado 
no chamamento público que tem por objeto a escolha de Instituições legalmente constituí-
das sem fi ns lucrativos para celebração de Termo de Colaboração;
 Fornecer informações concernentes ao uso dos recursos e da prestação de contas dos re-
cursos fi nanceiros repassados e indicar as responsabilidades e atividades de monitoramento, 
avaliação e controle dos Termos de Colaboração fi rmados;
 Orientar as ações realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil para o cumprimento 
do objeto, bem como, as atividades de monitoramento, avaliação e controle da parceria 
fi rmada.

1. DO QUADRO DE METRAGEM DO ESPAÇO FÍSICO. 
 Agrupamento/Ano/Termo Intervalo Inicial (m²) Intervalo Final (m²) Capacidade

Agrupamento I 0,00 22,99 14,00

Agrupamento I 23,00 28,99 16,00

Agrupamento I 29,00 33,99 24,00

Agrupamento I 34,00 39,99 24,00

Agrupamento I 40,00 45,99 28,00

Agrupamento I 46,00 100,00 32,00

Agrupamento II 0,00 22,99 14,00

Agrupamento II 23,00 28,99 16,00

Agrupamento II 29,00 33,99 24,00

Agrupamento II 34,00 39,99 28,00

Agrupamento II 40,00 45,99 30,00

Agrupamento II 46,00 100,00 36,00

Agrupamento III 0,00 22,99 16,00

Agrupamento III 23,00 28,99 20,00

Agrupamento III 29,00 33,99 25,00

Agrupamento III 34,00 39,99 30,00

Agrupamento III 40,00 45,99 30,00

Agrupamento III 46,00 100,00 30,00

Agrupamento Misto I/II 0,00 22,99 14,00

Agrupamento Misto I/II 23,00 28,99 16,00

Agrupamento Misto I/II 29,00 33,99 24,00

Agrupamento Misto I/II 34,00 39,99 28,00

Agrupamento Misto I/II 40,00 45,99 30,00

Agrupamento Misto I/II 46,00 100,00 36,00

Agrupamento Misto II/III 0,00 22,99 16,00

Agrupamento Misto II/III 23,00 28,99 20,00

Agrupamento Misto II/III 29,00 33,99 25,00

Agrupamento Misto II/III 34,00 39,99 30,00

Agrupamento Misto II/III 40,00 45,99 30,00

Agrupamento Misto II/III 46,00 100,00 30,00

T abela   1  : Quadro de metragens. 

2. DO QUADRO DE PROFISSIONAIS. 

 2.1. O quadro de profi ssionais da unidade educacional deverá estar constituído de 
equipe gestora, docente, administrativa e de apoio, com, no mínimo, carga horária e 
habilitação necessária para a atuação com os alunos de educação infantil obedecendo 
a seguinte modulação:
 2.1.1.Equipe Gestora:

 Tabela 2: Equipe Gestora.
 2.1.2.- Equipe docente e Apoio direto à criança:

FUNÇÃO
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL
COM ALUNOS

TRABALH O 
PEDAGÓGICO ENTRE 

OS PARES
QUANTIDADE   HABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL

PROFESSOR* 20 horas, sendo 04 horas 
diárias ininterruptas

02 horas
Ininterru´tas 01 por Agrupamento

Formação mínima em 
Curso de Magistério ou 

Normal Superior ou 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia, habilitados 
em Educação Infantil, e, 
para esta última, estão 

resguardados os direitos 
garantidos pela 

Resolução CNE/CP Nº01, 
de 15/05/2006, que em 

seu artigo 10 dispõe: “As 
habilitações em curso de 
Pedagogia atualmente 
existentes entrarão em 
regime de extinção a 

partir do período letivo 
seguinte à publicação 

desta Resolução”

PEDAGOGO DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

No mínimo 04 horas 
semanais para cada 

aluno com deficiência.
Observar item 2.1.2.1.

02 horas
Ininterruptas

01 por Unidade 
Educacional que tenha 

aluno com necessidades 
especiais matriculados

Pedagogo com 
habilitação em Educação 
Especial ou Licenciatura 

Plena em Pedagogia, 
esta última sob a égide 
da Resolução CNE/CP 

Nº01 de 15/05/2006, com 
experiência de, no 

mínimo, 02 anos na área 
de Educação Especial.

AGENTE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL/MONITOR

40 a 42 horas semanais, 
com 08 horas diárias de 
atendimento às crianças

02 horas
Ininterruptas

De acordo com o subitem 
4.3 do Edital de 
Chamamento

Formação mínima em 
Ensino Médio completo.

CUIDADOR
40 a 44 horas semanais, 
com 08 horas diárias de 
atendimento às crianças

00 horas De acordo com o subitem 
2.1.2.2.

Formação mínima em 
Ensino Médio completo.

Tabela 3: Equipe docente e apoio direto à criança.

 * A jornada padrão de 20 horas semanais de trabalho com alunos e 2 horas de trabalho 
pedagógico entre pares, totalizando 22 horas semanais dos professores, poderá ser 
dobrada, conforme previsto na convenção sindical da categoria. 

 2.1.2.1. Organização da Sociedade Civil poderá, de acordo com sua necessidade, 
contratar os serviços do pedagogo de educação especial com módulos diferentes do 
apresentado no presente Edital com prévia e expressa autorização da Coordenadoria 
de Educação Básica.
 2.1.2.2. Quando do atendimento de crianças público-alvo da Educação Especial, uma 
vez constatada a necessidade de cuidados específi cos de higiene, alimentação e loco-
moção, deverá ser contratado cuidador. A Instituição deverá comunicar imediatamente 
a Coordenadoria de Educação Básica/SME para que haja manifestação técnica sobre 
a referida contratação.

 2.1.3. Os quadros apresentados no subitem 2.1.5 são uma referência de profi ssionais 
de apoio nos respectivos módulos de atendimento. 
 2.1.4. Cada Organização da Sociedade Civil poderá organizar seu quadro de pessoal 
de apoio de acordo com as necessidades. Uma vez aprovado, o quadro deverá ser 
rigorosamente respeitado, durante toda a vigência da parceria.
 2.1.5. MÓDULOS DE PROFISSIONAIS DE APOIO

I.Servente de limpeza ou auxiliar de serviços gerais - 40 a 44 

 

AGRUPAMENTOS

ATÉ 80 
CRIANÇAS 

OU 4 SALAS 
DE AULA

81 A 170 
CRIANÇAS 

OU 8 SALAS 
DE AULA

171 A 260 
CRIANÇAS 

OU 12 SALAS 
DE AULA

261 A 350 
CRIANÇAS ACIMA DE 350 CRIANÇAS

NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS 

AG I E II
02 03 04 05 06

NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS 

AG III
01 02 03 04 05

Tabela 4:Quadro de apoio - Serviços gerais e limpeza
h/semanais: 
II. Auxiliar de Cozinha - 40 a 44 h/semanais:

AG I, II, III ATÉ 35 
CRIANÇAS

DE 36 A 150 
CRIANÇAS

DE 151 A 200 
CRIANÇAS

DE 201 A 300 
CRIANÇAS ACIMA DE 300 CRIANÇAS

Número de 
profissionais 00 01 02 03 04

AG I, II, III ATÉ 35 
CRIANÇAS

DE 36 A 150 
CRIANÇAS

DE 151 A 200 
CRIANÇAS

DE 201 A 300 
CRIANÇAS ACIMA DE 300 CRIANÇAS

Número de 
profissionais 00 01 02 03 04

Tabela 5: Quadro de apoio - Cozinha.
III. Cozinheira - 40 a 44 h/semanais

NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS

01

COZINHEIRA OU 
MERENDEIRA
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AG I, II, III ATÉ 35 
CRIANÇAS

DE 36 A 150 
CRIANÇAS

DE 151 A 200 
CRIANÇAS

DE 201 A 300 
CRIANÇAS ACIMA DE 300 CRIANÇAS

Número de 
profissionais 00 01 02 03 04

 Tabela 6: Quadro de apoio - Cozinha.
 IV. Auxiliar/Assistente Administrativo - 40 a 44 h/semanais

AG I, II, III ATÉ 350 CRIANÇAS ACIMA DE 350 
CRIANÇAS

Número de 
profissionais 01 02

AG I, II, III ATÉ 35 
CRIANÇAS

DE 36 A 150 
CRIANÇAS

DE 151 A 200 
CRIANÇAS

DE 201 A 300 
CRIANÇAS ACIMA DE 300 CRIANÇAS

Número de 
profissionais 00 01 02 03 04

 Tabela 7: Quadro de apoio - Administrativo.
 V. Porteiro/Zelador (opcional) - 40 a 44 h/semanais

NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS

01
PORTEIRO/ZELADOR

AG I, II, III ATÉ 35 
CRIANÇAS

DE 36 A 150 
CRIANÇAS

DE 151 A 200 
CRIANÇAS

DE 201 A 300 
CRIANÇAS ACIMA DE 300 CRIANÇAS

Número de 
profissionais 00 01 02 03 04

 Tabela 8: Quadro de apoio - Zeladoria.

 2.1.6. Nos casos de escolas com mais de 550 crianças, os módulos poderão ser reava-
liados, desde que, devidamente justifi cados.
 3.  DA DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES.  

 
CARGO/FUNÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

DIRETOR 
EDUCACIONAL

Planeja e avalia atividades educacionais; coordena atividades administrativas e
pedagógicas; gerencia recursos financeiros; participa do planejamento estratégico da
Organização da Sociedade Civil (OSC) e interage com a comunidade e com o setor público.

VICE DIRETOR 
EDUCACIONAL

Planeja e avalia atividades educacionais; coordenam atividades administrativas e
pedagógicas; gerencia recursos financeiros; participa do planejamento estratégico da
Organização da Sociedade Civil (OSC) e interage com a comunidade e com o setor público.

COORDENADOR OU 
ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO

Implementa, avalia, coordena e planeja o desenvolvimento de projetos pedagógicos,
aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
Viabiliza o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em
programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade
escolar e as associações a ela vinculadas.

PROFESSOR

Promove a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável
ao processo educativo. Implementa as diretrizes curriculares nacionais e da Secretaria
Municipal de Educação. Planeja, avalia e replaneja as ações educacionais em consonância
com o Projeto Pedagógico da U.E., organizando espaços e tempos de vivências entre as
crianças e com os adultos, no movimento de construções e (re) criações dos conhecimentos
que mobilizam os saberes das crianças. Registra o vivido com as crianças e elabora
relatórios que evidenciam a trajetória da criança na sua singularidade. Zela pela frequência e
permanência da criança na escola.

PEDAGOGO COM 
FORMAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

Acompanha o aluno na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto com o
professor regente, de acordo com o horário estabelecido com a equipe gestora, encaminha o
aluno para as Salas de Recursos Multifuncionais(SRM) da Secretaria Municipal de Educação;
colabora com a formação continuada da equipe da UE; participa de reuniões mensais com os 
profissionais que atuam com o aluno na SRM e em outros serviços especializados; viabiliza
as parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que atuam com o aluno fora 
do âmbito escolar; aponta, sugere recursos e adapta materiais específicos, quando
necessários ao processo educativo realizado na escola; atende de forma domiciliar, quando
necessário, o público-alvo da Educação Especial, a saber: Crianças com Deficiência,
Transtornos Globais do desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação.

AGENTE DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL/MONITOR

Promove a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável
ao processo educativo. Planeja desenvolve, registra e avalia o seu trabalho de acordo com o
projeto Pedagógico, de forma integrada com os demais profissionais da U.E., visando
organizar espaços e tempos de encontros entre as crianças e com os adultos no movimento
de construções e (re) criações dos conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças.

COZINHEIRA OU 
MERENDEIRA

Organiza e supervisiona serviços de cozinha elaborando o pré- preparo, o preparo e a
finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos
alimentos.

AJUDANTE DE 
COZINHA OU 
AUXILIAR DE 

COZINHA

Auxilia outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos,
na montagem de pratos. Verifica a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos
de contaminação. Trabalha em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene e saúde.

PORTEIRO OU 
GUARDA OU 

ZELADOR

Fiscaliza a guarda do patrimônio e exerce a observação das instalações, percorrendo-as
sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de
pessoas estranhas e outras anormalidades; controla fluxo de pessoas, identificando,
orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; acompanha pessoas na entrega
de mercadorias.

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

OU AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e
logística; atende pessoas, fornecendo e recebendo informações sobre a escola e os alunos;
trata de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos.

SERVENTE DE 
LIMPEZA, AUXILIAR 

OU SERVIÇOS 
GERAIS

executa serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e fachadas, limpeza de
recintos e acessórios, e trata de piscinas. Trabalha seguindo normas de segurnaça, higiene,
qualidade e proteção ao meio ambiente.

 
CARGO/FUNÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

 – recepcionar o aluno quando da sua chegada à unidade educacional, auxiliando-o na 
locomoção e no transporte de materiais e objetos pessoais, acompanhando-o;
 – acompanhar o aluno, ao término da aula, até o local onde será entregue à pessoa por 
ele responsável, não estando liberado de suas obrigações enquanto não transferir a 
responsabilidade pelos cuidados do aluno a essa pessoa;
 – garantir o acesso, o deslocamento e a movimentação do aluno em todo o ambiente 
escolar para a realização das atividades internas e externas à sala de aula, inclusive 
nos horários de intervalo;
 – executar o apoio necessário nos momentos de alimentação, higiene bucal, uso do 
sanitário, higiene íntima, troca de fraldas e vestuário;
 – executar, com segurança, as manobras posturais, de transferência e locomoção, 
conforme conhecimentos necessários ao desempenho da função;
 – realizar assepsias específicas de sonda e de traqueo, de acordo com as orientações 
dos técnicos responsáveis;
 – acompanhar o aluno em aulas e/ou atividades extras, constantes em calendário 
escolar, que não se insiram no período escolar regular.
 – utilizar e realizar os procedimentos de higienização dos equipamentos e utensílios 
habitualmente utilizados pelo aluno para alimentação e higiene;
 – zelar pela higiene dos materiais de procedimentos específicos para o asseio do 
aluno;
 – desempenhar suas funções com zelo, de forma a não colocar em risco a saúde e o 
bem-estar do aluno;
 – comunicar aos responsáveis pela unidade educacional, quando necessário, as 
ocorrências relacionadas ao aluno
 – fazer o registro de ocorrência, quando necessário, conforme orientação dos 
responsáveis pela unidade educacional;
 – reconhecer as situações que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar, 
tais como socorro médico, as quais deverão seguir os procedimentos já previstos e 
realizados pela unidade educacional;
 – cumprir horário e estar adequadamente uniformizado;
 – comunicar antecipadamente ausências e possíveis faltas;
 – adequar-se ao ambiente educacional, exercendo sua função de acordo com os 
parâmetros estabelecidos pelo Projeto Pedagógico da escola e a orientação da equipe 
gestora da unidade educacional;
 – respeitar o espaço do professor da turma como planejador, orientador e realizador 
de todas as atividades pedagógicas;
 – auxiliar o aluno, parcial ou totalmente, nas atividades de manipulação de objetos, de 
escrita e/ou digitação (quando os recursos das ajudas técnicas não estiverem 
adaptados ou não forem suficientes para a independência do aluno), no uso de 
pranchas de comunicação, e na orientação espacial em todas as atividades, inclusive 
nas brincadeiras;
 – atuar fora da sala de aula e no interior da sala de aula, como facilitador na execução 
das atividades escolares, atentando para a não interferência no trabalho pedagógico e 
no desenvolvimento da autonomia dos alunos;
 – atender a toda criança ou adolescente que dele necessitar, tanto no período de aula 
quanto no contraturno, nas salas de recursos onde se realizar o Atendimento 
Educacional Especializado;
 – respeitar a privacidade de quem está sendo cuidado, demonstrar sensibilidade e 
paciência, saber ouvir, manter a calma em situações críticas, atuar com discrição em 
situações especiais, demonstrar criatividade, saber lidar com a agressividade, saber 
lidar com sentimentos negativos e frustrações, dominar noções primárias de saúde;
 – participar das reuniões de planejamento e orientação no âmbito escolar, socializando 
os procedimentos para o desenvolvimento do aluno.
 – Quando da ausência do educando atendido, este monitor realizará outras atividades 
de cuidados às crianças da escola, sob a orientação da equipe gestora.

CUIDADOR

 Tabela 9: Descrição dos cargos.

 3.1. Outras nomenclaturas correlatas aos cargos descritos são aceitas, desde que de-
vidamente indicadas no Plano de Trabalho e analisado pela Secretaria Municipal de 
Educação.
 3.2. O horário de trabalho de todos os profi ssionais deve ser condizente com o horário 
de funcionamento da Unidade Educacional. Não será permitida a contratação do mes-
mo profi ssional para o exercício de duas funções distintas e nem a gratifi cação para o 
exercício de funções (acúmulo de função).

 4.  DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS. 

 4.1. A Secretaria Municipal de Educação incentiva a formação continuada dos profi s-
sionais, possibilitando a participação dos mesmos em cursos oferecidos pela Coorde-
nadoria Setorial de Formação e, também, em cursos ofertados por meio de parceria da 
Secretaria Municipal de Educação com instituições de ensino superior. A participação 
dos profi ssionais de educação nos cursos é regulamentada por Resolução específi ca, 
publicada anualmente pela Secretaria Municipal de Educação e aberta à participação 
de profi ssionais vinculados ao Termo de Colaboração.

 5. DA ORIENTAÇÃO PERIÓDICA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO OFERECE À EQUIPE GESTORA. 

 5.1. É obrigatória a participação da Equipe Gestora da Unidade Educacional de Edu-
cação Infantil em todas as reuniões de trabalho e assessoramento, coordenadas pela 
SME. As reuniões têm como fi nalidade a orientação e o apoio referente à Legislação 
Educacional e às Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e/ou capacitação 
em serviço.
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 6.  DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DA UNIDADE EDUCACIONAL. 

 6.1. A documentação escolar dos alunos e dos profi ssionais deverá ser organizada, 
através da Equipe Gestora da Unidade Educacional de Educação Infantil, contendo 
no mínimo:

 I. Prontuário dos alunos: 

 a. Ficha de matrícula;
 b. Cópia da certidão de nascimento;
 c. Cópia da carteira de vacinação;
 d. Cópia do comprovante de endereço;
 e. Ficha descritiva do aluno;
 f. Relatórios específi cos, quando necessário.

 II. Prontuário dos profi ssionais:

 a. Ficha cadastral contendo os dados pessoais;
 b. Endereço domiciliar, telefones e e-mail para contato;
 c. Cópia de documento pessoal;
 d. Foto 3x4 recente;
 e. Cópia do diploma de Formação de entidade reconhecida pelo MEC;
f. Cópia do Diploma de Especialização para os cargos e/ou funções que exigem essa 
formação; 
 g. Currículo atualizado;
 h. Cópia do histórico escolar,
 i. Cópia dos contratos de trabalhos.

 7.  DA METODOLOGIA DO REPASSE MENSAL.
 
7.1.A tabela 10 demonstra a metodologia adotada para fi ns de repasse, 
 considerando que a vigência tenha início em 01 de fevereiro: 

TRIMESTRE MESES COMPREENDIDOS 
EM CADA TRIMESTRE

MÉTODO DE CÁLCULO 
PARA O VALOR 
TRIMESTRAL

MÉTODO DE REPASSE

1º Fevereiro, Março e Abril
Valor integral do ajuste 
dividido pelo número de 
trimestres do ajuste.

2º Maio, Junho e Julho
Calculado baseado no 
atendimento realizado 
no mês de fevereiro.

3º Agosto, Setembro e Outubro
Calculado baseado no 
atendimento realizado 
no mês de maio.

4º Novembro, Dezembro e 
Janeiro

Calculado baseado no 
atendimento realizado 
no mês de agosto.

Valor do trimestre 
dividido pelos meses 

do trimestre em 
parcelas mensais.

 Tabela 10: Metodologia para de repasse de recursos fi nanceiros.

 7.2. Para parcerias formalizadas em data posterior a 01 de fevereiro, o cálculo do 
primeiro repasse será proporcional, de acordo com a data da vigência.
 7.3. Em caso de início do ajuste em meses diferentes dos apontados na coluna “MÉ-
TODO DE CÁLCULO PARA O VALOR TRIMESTRAL”, ou seja, fevereiro, maio e 
agosto, será considerado, para cálculo do repasse do trimestre subsequente, o mês ao 
qual iniciou-se o atendimento.

 8.  DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. 

 8.1. Para elaboração do Plano de Trabalho a OSC deverá descrever a realidade que 
será objeto da parceria, demonstrando o nexo entre essa realidade e as atividades ou 
metas a serem atingidas e experiência documentalmente comprovada na área de edu-
cação, bem como demonstrar a previsão das despesas necessárias para o atendimento 
do objeto, o cronograma de desembolso e indicação de como se dará a otimização dos 
recursos fi nanceiros e ainda, respeitar o seguinte roteiro:

 I.  Objeto da Parceria : indicando as etapas ou fases de execução do objeto (número 
de alunos atendidos pela parceria) com previsão de início e fi m (como será executado 
o objeto e em quanto tempo), bem como, a descrição da realidade que será o objeto 
da parceria, demonstrando nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem 
atingidas;

 II.  Caracterização da Unidade Educacional e seu entorno . Compõem este item:

 a. Identifi cação da unidade educacional;
 b. Histórico da unidade educacional;
 c. Demonstração da experiência no atendimento à Educação Infantil;
d.Características socioeconômicas e culturais da U.E. e seu entorno;
 e. Ações intersetoriais em que a escola está envolvida, se houver;
 f. Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos;
g. Quadro síntese da organização das turmas e salas de aula com os respectivos horá-
rios de ocupação de cada turma, conforme ANEXO III Modelo M;
 h. Horários de ocupação de cada turma;
 i. Quadro(s) geral(ais) dos Profi ssionais que atuam na Unidade Educacional, reunin-
do: jornada, horários e formação, de acordo com o ANEXO III Modelo N;
 j. Identifi cação e descrição do trabalho desenvolvido pelos profi ssionais das equi-
pes: gestora, de apoio administrativo, de serviços gerais, de professores, mencionando 
nome, atribuições, competências e responsabilidades e salários. Incluir os certifi cados 
de habilitação/Certifi cados dos profi ssionais que farão parte do objeto da parceria;
 k. Auto Avaliação de Experiência Anterior:
k.1. Se a Instituição já manteve parceria com a SME, deve elaborar breve relato do 
trabalho realizado no ano de 2017, com foco no cumprimento das metas e projetos 
propostos; relato sobre a formação continuada dos profi ssionais na Unidade Educacio-
nal e/ou em outros espaços, indicando os resultados na prática educativa; atividades 
de integração realizadas entre o Conselho de Escola e famílias e as aprendizagens e 
conhecimentos adquiridos pelas crianças;
 k.2. Se a Instituição não manteve parceria com a SME, deve elaborar breve relato 
avaliativo de experiência anterior na execução do objeto.
l. Indicar os critérios de avaliação institucional que serão usados no ano de celebração 

da parceria;
m. Quadro de Metas com Indicadores de Qualidade, as ações a serem tomadas, os 
responsáveis pelas ações e o cronograma de realização, ANEXO III - Modelo O.
III.  Organização Pedagógica Da Unidade Educacional : Refere-se aos planos de 
trabalho de todos os segmentos, à organização dos tempos e espaços e à concepção 
que os embasa, alinhados às grandes metas e intencionalidades pedagógicas da Escola. 
Fazem parte deste item:

 a. Objetivos gerais da Educação Infantil;
 b. Propósitos educativos da Unidade Educacional, contendo os princípios do trabalho, 
incluindo os princípios da educação para a diversidade e inclusão;
 c. Organização pedagógica dos tempos e espaços escolares;
 d. Organização pedagógica dos tempos de trabalho entre os pares (tempo destinado à 
formação do Agente de Educação Infantil/Monitor ou, equivalentes, e dos professores, 
com os respectivos planejamentos e formas de avaliação);
 e. Organização das matrículas: formas e critérios de enturmação;
 f. Plano de Trabalho dos Gestores da Unidade Educacional, considerando os Indica-
dores e Metas para o alcance da qualidade do atendimento;
 g. Indicação de demandas de formação continuada dos profi ssionais da Unidade Edu-
cacional;
 h. Programas e/ou Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional;
 i. Plano de Aplicação de Recursos Financeiros: quanto será aplicado e a respectiva 
fi nalidade de modo a conter todas as despesas possíveis para atendimento do objeto. 
Elaborar considerando os valores per capita de acordo com o período, proposta de 
atendimento e o prazo de ajuste, conforme ANEXO III - Modelo P;
 j. Detalhamento descritivo do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros exemplifi -
cando o que foi considerado como despesa em cada categoria de despesa;
 k. Cronograma de Desembolso, contendo de forma resumida as despesas em con-
sonância com o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, conforme ANEXO III 
- Modelo Q;
 l. Documento contendo uma síntese no qual demonstre como se dará a otimização 
dos recursos públicos a ser repassado, considerando o uso em despesas de consumo de 
material e/ou serviços e sobre o custo salarial médio do quadro de recursos humanos, 
de acordo com cada categoria (gestão e apoio, docentes e, agentes de educação infan-
til/monitores), compatíveis com o valor de mercado conforme tabela 02, observado os 
acordos e as convenções coletivas de trabalho.
 l.1. Tabela 11: Faixas Salariais (Valor de mercado) por categoria, considerando a 
carga horária de 220 horas mensais. 
 

R$ 2.752,91 R$ 5.450,94
R$ 2.499,72 R$ 3.493,32
R$ 1.327,12 R$ 1.911,36
R$ 1.079,10 R$ 4.337,68APOIO

CATEGORIA FAIXA MÍNIMA FAIXA MÁXIMA

GESTÃO
DOCENTES
AGENTES DE EDUCAÇÃO 

 Tabela 11: Faixas salariais.

 9.  DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS. 

 9.1. Poderão ser pagas, dentre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:

 9.1.1. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, in-
clusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da 
parceria, compreendendo as despesas: pagamentos de impostos, contribuições sociais, 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salá-
rios proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;
 9.1.2. O pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em qualquer 
proporção em relação ao valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorren-
tes exclusivamente de sua realização.
PARÁGRAFO ÚNICO. É vedada a inclusão de despesas com material permanente e 
execução de obras de ampliações e construções no plano de aplicação dos recursos.

 10.  DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 

 10.1. O Acompanhamento da execução das atividades de atendimento educacional 
se dará pelas atribuições descritas nos subitens 10.2 a 10.6 e no item 18 do Edital 
06/2017.
 10.2. Caberá aos técnicos informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de in-
dícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas 
ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.
 10.3. Caberá aos técnicos elaborar parecer técnico conclusivo para fi ns de avaliação 
do cumprimento do objeto, e o envio à Comissão de Monitoramento e Avaliação, que 
deverá mencionar, obrigatoriamente:
 I. Os resultados já alcançados e seus benefícios;
 II. Os impactos econômicos ou sociais;
 III. O grau de satisfação do público-alvo.
10.4. Caberá à Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar o parecer técni-
co conclusivo elaborado pela equipe técnica e encaminhá-lo ao Gestor do Termo de 
Colaboração.
 10.5. Caberá ao Gestor da parceria emitir parecer técnico conclusivo fi nal, para fi ns 
de avaliação do cumprimento do objeto.
 10.6. Para o monitoramento e avaliação das parcerias, a Comissão de Monitoramento 
e Avaliação poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou 
fi rmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação 
dos recursos, conforme o § 1º do artigo 58 da Lei Federal nº 13.019/2014.

 11.  DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 
MENSAL/TRIMESTRAL. 

 11.1. As organizações da sociedade civil deverão prestar contas dos recursos recebi-
dos por meio do lançamento e digitalização de documentos comprovantes das despe-
sas no sistema de acompanhamento fi nanceiro indicado pela Secretaria Municipal de 
Educação.
 11.2. A inserção da prestação de contas deverá ocorrer mensalmente, até o dia 15 
(quinze) do mês subsequente ao desembolso das despesas, por meio do sistema de 
acompanhamento fi nanceiro da SME.
 11.3. As comprovações das despesas deverão ser inseridas mensalmente no sistema de 
acompanhamento fi nanceiro da SME e trimestralmente encaminhadas por meio físico, 
de acordo com o cronograma a ser publicado pela Secretaria Municipal de Educação 



12 Campinas, terça-feira, 07 de novembro de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

no Diário Ofi cial do Município, contendo o local e a data da apresentação das mes-
mas, em estrita consonância com previsão de receitas e despesas (plano de aplicação) 
aprovada anteriormente pelo órgão competente.
 11.4. Deverão ser inseridas no sistema de acompanhamento fi nanceiro e apresentadas, 
em conjunto com a prestação de contas de que trata o artigo anterior:
I. Relatório de Prestação de Conta do sistema de acompanhamento fi nanceiro da Se-
cretaria Municipal de Educação, devidamente assinado pelo representante da Organi-
zação da Sociedade Civil;
 II. Conciliação Bancária devidamente assinada pelo presidente da Organização da 
Sociedade Civil;
 III. Extrato bancário da conta-corrente específi ca utilizada exclusivamente para o re-
cebimento das verbas oriundas do presente Edital e respectivo termo de colaboração, 
onde deverá ser realizada toda a movimentação fi nanceira dos recursos;
 IV. Extrato da(s) aplicação(ões) fi nanceira(s) realizada(s);
 V. Comprovantes de recolhimentos dos encargos trabalhistas, previdenciários e so-
ciais oriundos da presente parceria;
 VI. Folha de pagamento analítica acompanhada do resumo geral, relativa ao trimestre 
de referência;
 VII. Certidões comprobatórias de sua regularidade fi scal, quais sejam:
a. Certifi cado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF/
FGTS;
 b. Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas - CNDT;
 c. Certidão de Regularidade de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo;
 d. Certidão de Regularidade de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União;
 e. Certidão de Regularidade de Débitos de Qualquer Origem - CND Municipal; 
 f. Certifi cado de Registro Cadastral - CRC; 
 g. Ata da Eleição da atual diretoria, 
 h. Quadro Comparativo planejado x executado.

 12.  DA PRESTAÇÃO ANUAL. 

 12.1. Realizar a prestação de contas anual por meio do sistema de acompanhamento 
fi nanceiro com obediência à Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo vigente. O prazo para entrega física dos documentos se dará por comunica-
do específi co a ser publicado no Diário Ofi cial do Município: 
I. Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fi scalização da execução 
do termo de colaboração e respectivos períodos de atuação; 
 II. Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da Organização 
da Sociedade Civil, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o 
dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de 
colaboração;
 III. Relatório anual de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades desenvol-
vidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados; 
 IV. Demonstrativo integral das receitas e despesas, ANEXO RP-14, computadas por 
fontes de recurso e por categorias ou fi nalidades dos gastos, aplicadas no objeto do 
termo de colaboração ou de fomento; 
 V. Relação dos contratos e respectivos aditamentos fi rmados com a utilização de 
recursos públicos administrados pela Organização da Sociedade Civil para os fi ns es-
tabelecidos no termo de colaboração, contendo tipo e número do ajuste, identifi cação 
das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento; 
 VI. Conciliação bancária do mês de dezembro e janeiro da conta-corrente específi -
ca aberta em Organização da Sociedade Civil fi nanceira pública indicada pelo órgão 
ou entidade da Administração Pública para movimentação dos recursos do termo de 
colaboração, acompanhada dos respectivos extratos de conta-corrente e de aplicações 
fi nanceiras; 
 VII. Balanço Patrimonial da Organização da Sociedade Civil, dos exercícios: encer-
rado e anterior; 
 VIII. Demais demonstrações contábeis e fi nanceiras da Organização da Sociedade 
Civil, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício; 
 IX. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando 
a habilitação profi ssional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis; 
 X. Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados;
 XI. Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da Orga-
nização da Sociedade Civil de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério 
Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, 
bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, 
em linha reta, colateral ou por afi nidade;
 XII. Declaração atualizada de que não contratará, para prestação de serviços, agente 
político de Poder, membros do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade 
da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, e seus respec-
tivos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, 
até o segundo grau, bem como servidor ou empregado público salvo nas hipóteses 
previstas na legislação;
12.2. Os documentos originais de receitas e despesas, vinculados aos ajustes selecio-
nados, referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e os de origem 
pública, após contabilizados, fi carão arquivados por 5 anos após o trânsito em julgado 
da matéria na organização da sociedade civil, à disposição do Tribunal;
 12.3. Outros documentos poderão ser solicitados pela Coordenadoria Setorial de Ad-
ministração e Gerenciamento de Convênios, para compor a prestação de contas anual 
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

 MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: ___________________
 Processo Administrativo nº: 2017.00036491-92
 Interessado: SME - Secretaria Municipal de Educação

 O  MUNICÍPIO DE CAMPINAS , pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 51.885.242/0001-40, com sede na Av. Anchieta nº 200, Centro, 
Campinas/SP, doravante denominado simplesmente  MUNICÍPIO , representado pela 
Secretaria Municipal de Educação - SME, em razão da competência delegada através 
do Decreto Municipal 18.099/13, e a(o) ( nome da OSC),  inscrita no CNPJ sob o nº 
_____, com sede na _________, doravante denominada simplesmente  ORGANIZA-
ÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL , representada por seu dirigente, com fundamento 
na Lei 13.019/14, , na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 
9.394/96, Lei nº 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Constituição Federal, em 
especial nos artigos 205 a 214, Lei 15029/15, Lei Federal 11494/07, Lei Municipal 
6662/91, Lei Municipal n° 10.869/01 e da Lei Municipal n° 11.279/02, regulamen-
tadas pelo Decreto Municipal n° 13.673/01 e alterada pela Lei Municipal n° 13.642 

de 24/07/09 e nos Decretos Municipais nº 16.215/08 n° 17.437/11, art. 7º e § único 
e, Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de 
Chamamento n.º 06/2017, publicado no Diário Ofi cial do Município em 06 de Novem-
bro de 2017, bem como as demais normas jurídicas pertinentes, acordam celebrar o 
presente  TERMO DE COLABORAÇÃO , conforme condições a seguir.

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 1.1. O presente ajuste tem por objeto o atendimento educacional a crianças de 0 (zero) 
a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, Pri-
meira Etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino 
do Município de Campinas, no período de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 
2019.
 1.2. Serão executadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, durante toda 
a vigência da parceria, as ações previstas no Plano de Trabalho selecionado através 
do Edital de Chamamento 06/17 e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, 
vinculando-se integralmente aos termos do mesmo.

 1.2.1. O Plano de Trabalho aprovado é parte integrante e indissociável do presente 
Termo de Colaboração.
 1.2.2. Para a execução das ações, deverá ser obrigatoriamente observada a descrição 
do atendimento, constante no Anexo I Termo de Referência Técnica e no Edital de 
Chamamento n. º 06//2017.
 1.2.3. As atividades educacionais objeto deste ajuste devem observar, ainda, as espe-
cifi cidades do público atendido nos seus aspectos físico, emocional, afetivo, cogniti-
vo, linguístico e social, de acordo com a legislação pertinente, em especial a LDBEN.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS REPASSES 

 2.1. Para a execução das ações previstas na cláusula primeira, o MUNICÍPIO re-
passará à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, pelo período de 12 meses, o 
montante estimado de R$______ (______), através de repasses mensais.

 2.1.1. O primeiro repasse será efetuado após a assinatura do Termo de Colaboração, 
com base na proposta inicial apresentada no Plano de Trabalho e os demais no terceiro 
dia útil de cada mês, tendo como base o número de alunos atendidos no primeiro mês 
do trimestre anterior, ou seja, fevereiro, maio, agosto e novembro.

 2.1.1.1. Os trabalhos da Organização da Sociedade Civil se darão na região XXXX, 
levando em consideração o atendimento planejado abaixo, com o valor de ajuste in-
dicado na cláusula 2.1.
XXX Agrupamento I - Integral;
 XXX Agrupamento II - Integral;
 XXX Agrupamento III - Integral e/ou Parcial.

 2.1.2. Os recursos serão oriundos de dotação orçamentária correspondente a cada 
exercício.
 2.1.3. Para fi ns de composição do valor do repasse, será considerada a faixa etária da 
criança atendida, prevista em Resolução anual de Cadastro e Matrícula para Educação 
Infantil, publicada no Diário Ofi cial do Município, não implicando a alteração de ida-
de durante a execução do ajuste em mudança de agrupamento/valor. 
 2.1.4. As formas de agrupamento e período de atendimento (integral ou parcial) cons-
tam descritas no Plano de Trabalho.
2.2. Os recursos fi nanceiros repassados destinam-se à aplicação integral e exclusiva na 
execução do objeto da parceria, descrito na Cláusula Primeira.
 2.3. A programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração da parceria 
está cadastrada sob a dotação: 07.120.12.365.4009.4188.339039/01.210.000, sendo 
permitidas alterações, caso necessário, e desde que admitidas pela legislação vigente.
 2.4. Durante a vigência deste Termo de Colaboração, eventuais saldos de recursos 
poderão ser acumulados à(s) parcela(s) subsequente(s) para a execução do objeto, até 
sua conclusão.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 3.1. O presente Termo vigorará a partir de 01 de fevereiro de 2018 até 31 de janeiro de 
2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que não exceda 
a 60 (sessenta) meses.

 3.1.1. Em caso de prorrogação da parceria, os valores a serem repassados, calculados 
por  per capita , nos termos subitem 7.3 do Edital de Chamamento 06/17, poderão 
ser alterados, mediante a apresentação de novo estudo pela Secretaria Municipal de 
Educação.
 3.1.2. A vigência prevista na cláusula 3.1 poderá ser prorrogada de ofício, no caso 
de atraso na liberação de recursos por parte do MUNICÍPIO, por período equivalente 
ao atraso.

 3.2. Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido pelos partícipes, a qualquer 
tempo, com as respectivas sanções e delimitações claras de responsabilidades, desde 
que comunicado por escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência.

 CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 4.1. São obrigações do Município:

 a) Proceder, por intermédio da equipe indicada pela Secretaria Municipal de Edu-
cação, o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria e das 
atividades realizadas pela Organização da Sociedade Civil, inclusive com a realização 
de visita(s)  in loco , nos termos do item 18 do Edital de Chamamento n.º 06/2017;
 b) Analisar, por meio da Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento 
de Convênios, a prestação de contas da Organização da Sociedade Civil, nos moldes 
previstos na Lei Federal nº 13.019/14 e demais alterações, na Instrução nº 02/2016 
TCE/SP, bem como as demais condições expressas nos itens 19 e 20 do Edital de 
Chamamento n.º 06/2017, aceitando-as, questionando-as ou rejeitando-as no prazo de 
90 (noventa) dias a partir do término do período estipulado para a entrega;
 c) Realizar, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os benefi ciários do Plano 
de Trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada 
e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das 
metas e atividades defi nidas, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar 
competência;
 d) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação das ações objeto do presente 
Termo de Colaboração, o qual deverá constar obrigatoriamente, os resultados já al-
cançados e seus benefícios, os impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação 
do público-alvo, submetendo-o à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, 
nos termos do art. 59 da Lei Federal n.º 13.019/2014, que o homologará, indepen-
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dentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela 
organização da sociedade civil;
 e) Através do gestor da parceria:
I. Acompanhar e fi scalizar a execução da parceria;
 II. Informar à Secretária Municipal de Educação a existência de fatos que possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na 
gestão dos recursos, bem como, as providências adotadas ou que serão adotadas para 
sanar os problemas detectados;
 III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas fi nal, levando 
em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que 
trata o art. 59 da Lei Federal 13.019/2014 e a cláusula antecedente;
 IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação.

 f) Reter as parcelas subsequentes, quando houver evidências de irregularidade na 
aplicação de parcela anteriormente recebida, quando constatado desvio de fi nalidade 
na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em 
relação às obrigações deste Termo de Colaboração ou em caso de a Organização da 
Sociedade Civil deixar de adotar, sem justifi cativa sufi ciente, as medidas saneadoras 
apontadas pelo Município ou pelos órgãos de controle interno e externo, até a efetiva 
regularização:
I. Em caso de retenção das parcelas subsequentes, o MUNICÍPIO, por meio da SME, 
cientifi cará a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para, querendo, apresentar 
justifi cativa que entender necessária no prazo de 10 (dez) dias;
 II.Em caso de apresentação de justifi cativa pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, a SME analisará os argumentos trazidos, decidindo sobre a retomada ou não 
dos repasses, bem como quanto ao pagamento ou não das parcelas retidas, que só 
poderão ser liberadas em caso de manutenção do atendimento;
 III. Em caso de descumprimento das notifi cações e prazos apontados para sanea-
mento de irregularidades ou impropriedades da prestação de contas e da execução 
do objeto, serão tomadas as providências previstas na Cláusula Sexta deste Termo de 
Colaboração;
g) Manter, em seu sítio ofi cial na internet, a parceria celebrada e o respectivo Plano de 
Trabalho, até cento e oitenta dias após seu encerramento;
 h) Divulgar os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envol-
vidos na parceria em integral atendimento às disposições do subitem 21.4 do Edital de 
Chamamento n. º 06/2017;
 i) Transferir à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL os recursos de que trata a 
Cláusula Segunda, nas datas estipuladas, desde que seja verifi cada a regularidade das 
Prestações de Contas pela Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento 
de Convênios, através do sistema de acompanhamento fi nanceiro da Secretaria Mu-
nicipal de Educação;
 j) Receber da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, trimestralmente, através 
da Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Convênios, os do-
cumentos físicos referentes às despesas e compará-los aos digitalizados no sistema de 
acompanhamento fi nanceiro da Secretaria Municipal de Educação, conforme datas 
publicadas em Diário Ofi cial do Município, para promover a fi scalização fi nanceira, 
no que se refere à prestação de contas dos valores repassados;
 k) Fornecer gêneros alimentícios necessários à alimentação exclusiva das crianças 
atendidas através desta parceria, de acordo com os padrões e a sistemática estabeleci-
dos pela Secretaria Municipal de Educação/CEASA;
 l) Orientar, supervisionar e propor atividades de formação, por intermédio da Equipe 
técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao aperfeiçoa-
mento e atualização dos profi ssionais remunerados com o recurso desta parceria;
 m) Orientar e acompanhar, por intermédio da Equipe técnico-pedagógica da Secre-
taria Municipal de Educação, o processo de inclusão da criança com defi ciência na 
Organização da Sociedade Civil parceira;

 4.2. São obrigações da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

 4.2.1. Com relação à execução técnica do objeto:

 a) Executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas do Sistema Municipal de Ensino, com 
as diretrizes e normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação, bem como nos 
termos do Edital de Chamamento nº 06/2017 e do Plano de Trabalho devidamente 
aprovado; 
 b) Efetuar o cadastro e matrículas das crianças de acordo com o disposto em Resolu-
ção específi ca da Secretaria Municipal de Educação; 
 c) Elaborar o Projeto Pedagógico da Unidade Educacional, que contemple as particu-
laridades do seu cotidiano escolar, de acordo com Resolução específi ca da Secretaria 
Municipal de Educação e mediante orientação da Supervisão Educacional de Convê-
nios da Coordenadoria de Educação Básica - CEB;
 d) Cumprir integralmente o disposto em seu Regimento Escolar próprio, aprovado 
pela Secretaria Municipal de Educação, conforme Resolução CME nº 01/2010;
 e) Atender as demandas da região de abrangência, conforme disponibilidade de vagas 
e capacidade física, de acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho;
 f) Não matricular crianças que estejam frequentando outra instituição de educação 
infantil em período contrário, evitando duplicidade no sistema;
 g) Manter atualizados os documentos relativos à administração escolar, o sistema de 
acompanhamento acadêmico da Secretaria Municipal de Educação, especialmente as 
informações relativas a cadastro, matrículas, calendário escolar, frequência semanal 
dos alunos, relatórios, dados sobre a alimentação escolar e outras funcionalidades que 
forem disponibilizadas, atendendo à Resolução específi ca da Secretaria Municipal de 
Educação publicada anualmente, bem como no Sistema de Cadastro de Alunos do 
Estado de São Paulo, PRODESP;
 h) Elaborar calendário escolar no sistema de acompanhamento acadêmico da Secre-
taria Municipal de Educação, observando as especifi cidades do período de férias e 
recesso escolar, de acordo com Resolução específi ca publicada anualmente em Diário 
Ofi cial do Município, pela Secretaria Municipal de Educação;
 i) Manter o horário de atendimento da Unidade de Educação Infantil em, no mínimo, 
9 horas e 30 minutos, a fi m de atender à necessidade da comunidade na qual está 
inserida;
 j) Prestar ao MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal de Educação, todas as 
informações e esclarecimentos necessários durante o processo de monitoramento e 
avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
 k) Promover, no prazo a ser estipulado pela Administração Pública, quaisquer adequa-
ções apontadas no processo de monitoramento, e avaliação; 
 l) Regularizar no prazo estipulado, via comunicação por correio eletrônico (e-mail) 
ou ofícios, pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria Seto-
rial de Administração e Gerenciamento de Convênios e Coordenadoria de Educação 

Básica/CEB as pendências apontadas pela Comissão de Avaliação e Monitoramento; 
 m) Participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação, gestão 
operacional e capacitações; 
 n) Apresentar ao MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal de Educação, nos 
prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os relatórios trimestral e anual das ativida-
des executadas; 
 o) Apresentar a SME, durante toda a vigência da parceria por meio de ofício, as alte-
rações no quadro de recursos humanos; 
 p) Comunicar imediatamente e por escrito à Secretaria Municipal de Educação, por 
meio da Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Convênios, 
todo fato relevante à execução do objeto, bem como eventuais alterações estatutárias 
e constituição da diretoria;
 q) Manter, durante toda a vigência da parceria, as condições iniciais de habilitação, 
em especial sua regularidade fi scal;
 r) Comunicar por escrito, com prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, 
eventuais pretensões de alterações nos agrupamentos, forma de execução ou intenção 
de denúncia da parceria;
 s) Solicitar previamente, à Equipe de Supervisão Técnico-Pedagógica, autorização 
para as atividades de estudo do meio e visitas culturais, relacionadas com os temas 
constantes no Projeto Pedagógico aprovado;
 t) Organizar e garantir, através da Equipe Gestora da Unidade Educacional, o horário 
de trabalho dos profi ssionais, de modo a possibilitar que os professores e/ou AEIs 
reúnam-se, semanalmente, durante 02 (duas) horas consecutivas, no início ou fi nal do 
período letivo, para discussão das práticas pedagógicas, sob coordenação do Orienta-
dor/Coordenador Pedagógico da organização da sociedade civil, tendo como subsídio 
a legislação educacional vigente;
 u) Organizar, através da Equipe Gestora da Unidade Educacional de Educação Infan-
til, os prontuários dos alunos e dos profi ssionais conforme descrito no Anexo I Termo 
de Referência Técnica;
 v) Utilizar o Programa de Alimentação Escolar exclusivamente para as crianças da 
educação infantil vinculadas ao presente Termo de Colaboração, bem como seguir 
os padrões e sistemáticas estabelecidas no manual de boas práticas fornecido pela 
CEASA - Campinas e Secretaria Municipal de Educação, mantendo os registros e do-
cumentação referentes à alimentação escolar devidamente preenchidos e atualizados;
 w) Manter, na fachada do imóvel em que a parceria será executada e em local visível, 
placa indicativa da participação do Município de Campinas, Secretaria Municipal de 
Educação, na gestão da unidade educacional, por meio deste Termo de Colaboração, 
sendo que a divulgação respectiva só pode ter caráter educativo/informativo ou de 
orientação social, nos termos do art. 37 § 1º da Constituição Federal;
 x) Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno 
e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às infor-
mações relacionadas ao termo de colaboração, bem como, aos locais de execução do 
objeto desta parceria;

 4.2.2. Com relação à aplicação dos recursos fi nanceiros nas ações a serem executadas:

 a) Aplicar integralmente os valores recebidos em razão desta parceria, assim como os 
eventuais rendimentos, no cumprimento do objeto constante da Cláusula Primeira, em 
estrita consonância com o Plano de Trabalho, previsão de receitas, despesas e crono-
grama de desembolso aprovados;
 b) Manter conta corrente específi ca no estabelecimento bancário público indicado 
pelo Município, a ser utilizada exclusivamente para o recebimento de verbas oriundas 
da presente parceria, informando à Secretaria Municipal de Educação seu número e 
procedendo toda movimentação fi nanceira dos recursos na mesma;
 c) Aplicar os saldos e provisões referentes aos recursos repassados a título da parceria, 
sugerindo-se caderneta de poupança, fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública; 
 d) Efetuar todos os pagamentos com os recursos transferidos, dentro da vigência deste 
Termo de Colaboração, indicando no corpo dos documentos originais das despesas, 
inclusive a nota fi scal eletrônica, do presente Termo, a fonte de recurso e o órgão 
público celebrante a que se referem, mantendo-os em sua posse para eventuais fi sca-
lizações e/ou conferências;
 e) Realizar a prestação de contas em obediência à Instrução vigente do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo através do sistema de acompanhamento fi nanceiro da 
Secretaria Municipal de Educação, no qual deverá inserir mensalmente extratos ban-
cários de movimentação de conta corrente e de investimentos, demonstrando a origem 
e aplicação dos recursos e, trimestralmente, enviando à Coordenadoria Setorial de Ad-
ministração e Gerenciamento de Convênios conforme cronograma a ser publicado no 
Diário Ofi cial do Município, os documentos originais listados relativos as prestações 
de contas dos recursos recebidos, obedecendo o disposto no Edital de Chamamento nº 
06/2017, sob pena de suspensão dos repasses;
 f) Apresentar a prestação de contas anual, até 31 de março do exercício subsequente 
ao do recebimento dos recursos públicos oriundos da presente parceria, por meio do 
sistema de acompanhamento fi nanceiro da Secretaria Municipal de Educação, obser-
vando, também, as regras estabelecidas pela Instrução nº 02/2016 do TCESP e suas 
alterações;
 g) Manter em seus arquivos os documentos originais que compuseram a prestação 
de contas, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
prestação das mesmas;
 h) Devolver aos cofres públicos eventuais saldos fi nanceiros remanescentes, inclusive 
os obtidos de aplicações fi nanceiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias, em caso de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, devendo com-
provar tal devolução sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial 
do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública;
 i) Não repassar nem redistribuir a outras Organizações da Sociedade Civil, ainda que 
de Educação, os recursos oriundos da presente parceria;
 j) Abster-se, durante toda a vigência da parceria, de ter como dirigente membro de 
Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública municipal direta ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos cônju-
ges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, 
até o segundo grau;
 k) Não contratar ou remunerar,a qualquer título,para prestação de serviços,com os 
recursos repassados,servidor ou empregado público, bem como agente político de Po-
der, membros do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administra-
ção Pública da mesma esfera de governamental celebrante, e o cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, destes, até o segundo grau, ressal-
vadas as hipóteses previstas em lei específi ca.

 4.3. Constitui responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL:
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 a) O gerenciamento administrativo e fi nanceiro dos recursos recebidos em virtude da 
presente parceria, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio e de pessoal.

 I. As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas com 
o uso de recursos transferidos pela administração pública, deverão observar os prin-
cípios da impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, da efi ciência, publi-
cidade, transparência na aplicação dos recursos e da busca permanente de qualidade.

 b) O pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fi scais e comerciais rela-
cionados à execução do objeto previsto neste termo de colaboração, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública sua inadimplência 
em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os 
danos decorrentes de restrição à sua execução.

 CLÁUSULA QUINTA - DA HIPÓTESE DE RETOMADA 

 5.1. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL, o MUNICÍPIO poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento 
de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autoriza-
ção judicial, a fi m de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

 I. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano 
de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade 
civil até o momento em que o MUNICÍPIO assumir as responsabilidades;
 II. Retomar os bens públicos eventualmente em poder da organização da sociedade 
civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos 
de uso de tais bens.

 5.1.1. As situações previstas na cláusula 5.1 devem ser comunicadas pelo gestor da 
parceria à Secretária Municipal de Educação.

 CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES 

 6.1. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as 
normas da Lei Federal n. º 13.019/2014 e da legislação específi ca, o MUNICÍPIO 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

 I. Advertência;
 II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do MUNICÍPIO, por prazo não 
superior a dois anos;
 III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabili-
tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sem-
pre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos pre-
juízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

 6.1.1. As sanções estabelecidas nos incisos I, II e III são de competência exclusiva 
da Secretária Municipal de Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser reque-
rida após dois anos de aplicação da penalidade.
 6.1.2. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação 
de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução 
da parceria.
 6.1.3. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração.

 CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUSÊNCIA DE BENS REMANESCENTES 

 7.1. Para fi ns de cumprimento do disposto nos art. 36 e art. 42, ambos da Lei Federal 
nº 13.019/14, declara-se que não haverá bens e direitos remanescentes na data da con-
clusão ou extinção do presente Termo de Colaboração, visto que não foi autorizada, 
pelo Edital de Chamamento nº. 06/2017, a aquisição de materiais de natureza perma-
nente, nem tampouco a execução de obras de ampliações e construções.

 CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
  
8.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer questões 
oriundas deste Termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 8.2. É obrigatória, nos termos do art. 42, XVII da Lei Federal n. º 13.019/2014, a 
prévia tentativa de solução administrativa de eventuais confl itos, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da adminis-
tração pública.
 E por estarem certas e ajustadas, fi rmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma.

Campinas, _________de ____________________ de 2.017.

SOLANGE VILLON KOHN PELICER
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Campinas

ANEXO III - MODELOS:

 ANEXO III - MODELO A

 OFÍCIO DE PROJEÇÃO DE ATENDIMENTOS

 Eu, (NOME DO DECLARANTE), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG 
n.º (NÚMERO DO RG) e do CPF n.º (NÚMERO DO CPF), na qualidade de dirigente 
do/a (NOME DA INSTITUIÇÃO), inscrita no CNPJ nº (NÚMERO DO CNPJ DA 
INSTITUIÇÃO), venho, por meio deste, apresentar a proposta para a execução do 
Serviço de Educação Infantil e os referidos documentos para celebração do Termo 
de Colaboração para o período de 01 de fevereiro de 2018 à 31 de janeiro de 2019, 
conforme atendimento abaixo relacionado

INTEGRAL

QUANTIDADE DE 
ATENDIDOS

Agrupamento I 0

Agrupamento II 0

FAIXA DE ATENDIMENTO

INTEGRAL PARCIAL

QUANTIDADE DE 
ATENDIDOS

QUANTIDADE DE 
ATENDIDOS

Agrupamento III 0 0

FAIXA DE ATENDIMENTO

Total do período integral: 0

Total do período parcial: 0

Total geral de atendimentos: 0
 Atenciosamente,

 Campinas, 6 de novembro de 2017.

 _________________________________
 (NOME DO DECLARANTE)
 Presidente

 (INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)

 ANEXO III - MODELO B

 DECLARAÇÃO SOBRE AS INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS DO 
PRÉDIO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO

Eu, (NOME DO DECLARANTE), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG n.º 
(NÚMERO DO RG) e do CPF n.º (NÚMERO DO CPF), na qualidade de dirigente 
do/a (NOME DA INSTITUIÇÃO), inscrita no CNPJ nº (NÚMERO DO CNPJ DA 
INSTITUIÇÃO), declaro que o imóvel a ser utilizado para a execução dos serviços 
educacionais apresenta instalações e condições materiais compatíveis e apropriadas 
para o atendimento da Educação Infantil regular, de acordo com os parâmetros de 
qualidade do MEC.

 Por ser expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

 Campinas, ___ de __________ de 2017.

 _________________________________
 (NOME DO DECLARANTE)
 Presidente

 (INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)

 ANEXO III - MODELO C

 RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES 

 Nome: (NOME DO DIRIGENTE)
 Título: PRESIDENTE
 Endereço: (RUA), (NÚMERO DA RESIDÊNCIA E COMPLEMENTO), (BAIRRO) 
- CEP: (NÚMERO DO CEP) - (CIDADE)/(ESTADO)
 RG: (NÚMERO DO RG) - (ÓRGÃO EXPEDIDOR)
 CPF: (NÚMERO DO CPF)
 Telefone(s): (NÚMERO DO TELEFONE FIXO COM DDD) - (NÚMERO DO TE-
LEFONE CELULAR COM DDD)
 E-mail: (ENDEREÇO DE E-MAIL)

 Nome: (NOME DO DIRIGENTE)
 Título: VICE-PRESIDENTE
 Endereço: (RUA), (NÚMERO DA RESIDÊNCIA E COMPLEMENTO), (BAIRRO) 
- CEP: (NÚMERO DO CEP) - (CIDADE)/(ESTADO)
 RG: (NÚMERO DO RG) - (ÓRGÃO EXPEDIDOR)
 CPF: (NÚMERO DO CPF)
 Telefone(s): (NÚMERO DO TELEFONE FIXO COM DDD) - (NÚMERO DO TE-
LEFONE CELULAR COM DDD)
 E-mail: (ENDEREÇO DE E-MAIL)

 Nome: (NOME DO DIRIGENTE)
 Título: TESOUREIRO
 Endereço: (RUA), (NÚMERO DA RESIDÊNCIA E COMPLEMENTO), (BAIRRO) 
- CEP: (NÚMERO DO CEP) - (CIDADE)/(ESTADO)
 RG: (NÚMERO DO RG) - (ÓRGÃO EXPEDIDOR)
 CPF: (NÚMERO DO CPF)
 Telefone(s): (NÚMERO DO TELEFONE FIXO COM DDD) - (NÚMERO DO TE-
LEFONE CELULAR COM DDD)
 E-mail: (ENDEREÇO DE E-MAIL)

 Nome: (NOME DO DIRIGENTE)
 Título: DIRETOR
 Endereço: (RUA), (NÚMERO DA RESIDÊNCIA E COMPLEMENTO), (BAIRRO) 
- CEP: (NÚMERO DO CEP) - (CIDADE)/(ESTADO)
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 RG: (NÚMERO DO RG) - (ÓRGÃO EXPEDIDOR)
 CPF: (NÚMERO DO CPF)
 Telefone(s): (NÚMERO DO TELEFONE FIXO COM DDD) - (NÚMERO DO TE-
LEFONE CELULAR COM DDD)
 E-mail: (ENDEREÇO DE E-MAIL)

 Atenciosamente.

 Campinas, 1 de novembro de 2017.

 _________________________________
 (NOME DO DECLARANTE)
 Presidente

 (INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)

 ANEXO III - MODELO D

 DECLARAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO A QUALQUER 
TÍTULO COM RECURSOS REPASSADOS

 Declaro para os devidos fi ns de formalização de Termo de Colaboração com a Secre-
taria Municipal de Educação, sob as penas da lei, que a (NOME DA INSTITUIÇÃO), 
de CNPJ n.º (NÚMERO DO CNPJ DA INSTITUIÇÃO), não contratará, para presta-
ção de serviços, agente político de Poder, membros do Ministério Público ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental cele-
brante, e seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral 
ou por afi nidade, até o segundo grau, bem como servidor ou empregado público salvo 
nas hipóteses previstas na legislação

 Por ser expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

 Campinas, __ de _____________ de 2017.

 _________________________________
 (NOME DO DECLARANTE)
 Presidente

 (INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)

 ANEXO III - MODELO E

 DECLARAÇÃO SOBRE OS CARGOS DE DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO

 Declaro para os devidos fi ns de formalização de Termo de Colaboração com a Secre-
taria Municipal de Educação, sob as penas da lei, que eu, 0, portador (a) do R.G. de n.º 
(NÚMERO DO RG) - (ÓRGÃO EXPEDIDOR), CPF n.º (NÚMERO DO CPF), pre-
sidente da (NOME DA INSTITUIÇÃO), de CNPJ n.º (NÚMERO DO CNPJ DA INS-
TITUIÇÃO), a inexistência nos cargos de direção da Instituição, membro do Poder 
ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta do município de Campinas, estendendo-se a vedação aos respectivos 
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afi ni-
dade, até o segundo grau, nos termos do art. 39, III da Lei Federal n.º 13.019/2014.

 Por ser expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

 Campinas, ____ de ____________ de 2017.

 _________________________________
 (NOME DO RESPONSÁVEL)
 Presidente

 (INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)
 ANEXO III - MODELO F

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA INSTITUIÇÃO

 Eu, (NOME DO DECLARANTE), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG 
n.º (NÚMERO DO RG) e do CPF n.º (NÚMERO DO CPF), na qualidade de diri-
gente do/a (NOME DA INSTITUIÇÃO), inscrita no CNPJ nº (NÚMERO DO CNPJ 
DA INSTITUIÇÃO), DECLARO para os devidos fi ns de formalização de Termo de 
Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, sob as penas da lei, que a or-
ganização da sociedade civil:

 a) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 
que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista a 
decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito 
suspensivo;

 b) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas de “a” a “d” o 
inciso V, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em cumprimento de 
penalidade passível de impedimento de celebração de parcerias;

 c) não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos.

 Por ser expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

 Campinas, ___ de ___________ de 2017.

 _________________________________
 (NOME DO DECLARANTE)
 Presidente

 (INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)
 ANEXO III - MODELO G

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DOS DIRIGENTES

 Eu, (NOME DO DECLARANTE), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG 
n.º (NÚMERO DO RG) e do CPF n.º (NÚMERO DO CPF), na qualidade de diri-

gente do/a (NOME DA INSTITUIÇÃO), inscrita no CNPJ nº (NÚMERO DO CNPJ 
DA INSTITUIÇÃO), DECLARO para os devidos fi ns de formalização de Termo de 
Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, sob as penas da lei, que a Or-
ganização da Sociedade Civil não tem entre seus dirigentes pessoas:

 a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecor-
rível, nos últimos 8 (oito) anos;

 b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação;

 c) consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III, do artigo 12, da Lei Federal no 8.429/1992.

 Por ser expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

 Campinas, ___ de ___________ de2017.

 _________________________________
 (NOME DO DECLARANTE)
 Presidente

 (INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)
 ANEXO III - MODELO H

 DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA

 Declaro para os devidos fi ns de formalização de Termo de Colaboração com a Secre-
taria Municipal de Educação, sob as penas da Lei, que a (NOME DA INSTITUIÇÃO), 
CNPJ N.º (NÚMERO NO CNPJ), não está impedida, pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, de receber recursos públicos e, portanto, os valores vinculados 
ao presente ajuste, deverão ser depositados na Conta Bancária abaixo:

 BANCO: BANCO DO BRASIL ou CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Agência:  (NÚMERO DA AGÊNCIA)
 Conta Nº:  (NÚMERO DA CONTA CORRENTE)
 Endereço:  (ENDEREÇO DA AGÊNCIA)
 Telefone:  (TELEFONE DA AGÊNCIA)

 Declaro ainda ter ciência que toda e qualquer movimentação bancária deve ocor-
rer única e exclusivamente na conta bancária acima mencionada , sob pena de 
devolução dos recursos fi nanceiros.

 Por ser a expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

 Campinas, ___ de _____________ de 2017.

 _________________________________
 (NOME DO DECLARANTE)
 Presidente

 (INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)
 ANEXO III - MODELO I

 DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 16.215/2008

 Eu, (NOME DO DECLARANTE), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG 
n.º (NÚMERO DO RG) e do CPF n.º (NÚMERO DO CPF), na qualidade de dirigente 
do/a (NOME DA INSTITUIÇÃO), inscrita no CNPJ nº (NÚMERO DO CNPJ DA 
INSTITUIÇÃO), DECLARO para os devidos fi ns de formalização de Termo de Co-
laboração com a Secretaria Municipal de Educação, sob as penas da lei, a inexistência 
de representantes legais que sejam membros dos Poderes Executivo Legislativo, Ju-
diciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, nem tampouco servidores públicos 
vinculados ao Município de Campinas, nos termos do art. 2º, incisos I e II, alíneas “a” 
e “b”, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008:

 Por ser expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

 Campinas, ___ de _____________ de 2017.

 _________________________________
 (NOME DO DECLARANTE)
 Presidente

 (INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)
 ANEXO III - MODELO J

 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DE SENHA DO SISTE-
MA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Eu, (NOME DO DECLARANTE), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG 
n.º (NÚMERO DO RG) e do CPF n.º (NÚMERO DO CPF), na qualidade de dirigente 
do/a (NOME DA INSTITUIÇÃO), inscrita no CNPJ nº (NÚMERO DO CNPJ DA 
INSTITUIÇÃO), me responsabilizo civil e criminalmente pelo conteúdo e registro 
das informações prestadas no Sistema Informatizado de Prestação de Contas da Se-
cretaria Municipal de Educação, através do usuário, login e senha a mim concedidos, 
bem como pela veracidade dos documentos apresentados nas despesas realizadas com 
recursos públicos.
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 Por ser expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

 Campinas, ___ de ______________ de 2017..

 _________________________________
 (NOME DO DECLARANTE)
 Presidente

 (INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)
 ANEXO III - MODELO K

 DECLARAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO AJUSTE

 Declaramos para os devidos fi ns de formalização do Termo de Colaboração com a 
Secretaria Municipal de Educação, os responsáveis fi nanceiro e pedagógico:

 (NOME DO FINANCEIRO), (CARGO QUE OCUPA), (NÚMERO DO RG) - (ÓR-
GÃO EXPEDIDOR), é o responsável fi nanceiro da Instituição.

 (NOME DO PEDAGÓGICO), (CARGO QUE OCUPA), (NÚMERO DO RG) - (ÓR-
GÃO EXPEDIDOR), é o responsável pedagógico da Instituição.

 Atenciosamente.

 Campinas, ___ de _____________ de2017.

 _________________________________
 (NOME DO DECLARANTE)
 Presidente

ANEXO III - MODELO L 
 
 

ÓRGÃO REPASSADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FONTE DE RECUROS: MUNICIPAL 

TERMO DE COLABORAÇÃO: XX/2018 

(INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO) 
 
 

ANEXO III MODELO M 
 

QUADRO SÍNTESE DA ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS (PROFESSORES E MONITORES) 

 
* Indicar o período de acordo com a atuação dos profissionais. Se a turma possuir profissionais diferentes no período da manhã e da tarde, inserir a turma 
duas vezes alterando o período (M e T) para informar todos os profissionais que trabalham nessa turma durante o dia. Se os profissionais forem o mesmo 
durante o dia todo indicar I (integral) no período. 

PROFESSOR CARGA HORÁRIA MONITOR CARGA 
HORÁRIA

NÚMERO DE 
ALUNOS DA 

TURMA

Ex: AG I A M, T ou I * Nome do prof. que atua nessa 
turma, no período indicado

Carga horária semanal do 
professor

Nome do(s) monitor (es) que atua(m) 
nessa turma no período indicado

Carga horária 
semanal do(s) 
monitores

Número de 
alunos da turma

TURMA PERÍODO

PROFISSIONAIS

(INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO) 

ANEXO III - MODELO N 
 
 

QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS (RECURSOS HUMANOS) VINCULADOS AO AJUSTE 
 
 

A (NOME DA INSTITUIÇÃO) vem por este, declarar relação de funcionários que estão vinculados ao ajuste firmado com a Secretaria Municipal de 

Educação: 

 

Gestão e Apoio: 

 

Docentes: 

ORDEM NOME DO FUNCIONÁRIO FUNÇÃO ESCOLARIDADE/
FORMAÇÃO

DATA DE 
ADMISSÃO

REGIME 
TRABALHISTA

CARGA HORÁRIA 
MENSAL SALÁRIO

1
2
3

ORDEM NOME DO FUNCIONÁRIO FUNÇÃO ESCOLARIDADE/
FORMAÇÃO

DATA DE 
ADMISSÃO

REGIME 
TRABALHISTA

CARGA HORÁRIA 
MENSAL SALÁRIO

HORÁRIO DE 
TRABALHO

(horário de entrada e 
horário de saída)

DIA E HORÁRIO 
DE FORMAÇÃO

1
2
3

(INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO) 

Agentes de Educação Infantil/Monitores: 

 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 

 

Campinas, __ de _____________ de 2017. 

 

_________________________________ 
(NOME DO DECLARANTE) 

Presidente 

ORDEM NOME DO FUNCIONÁRIO FUNÇÃO ESCOLARIDADE/
FORMAÇÃO

DATA DE 
ADMISSÃO

REGIME 
TRABALHISTA

CARGA HORÁRIA 
MENSAL SALÁRIO

HORÁRIO DE 
TRABALHO

(horário de entrada e 
horário de saída)

DIA E HORÁRIO 
DE FORMAÇÃO

1
2
3

(INSERIR AQUI TIMBRE DA INSTITUIÇÃO) 
 

ANEXO III - MODELO O 
QUADRO DE METAS E INDICADORES DE QUALIDADE 

 

INDICADORES DE QUALIDADE METAS PRINCIPAIS AÇÕES

1. Promover a educação em sua
integralidade, entendendo o
cuidado como algo indissociável
ao processo educativo.

1.1.  Rotina diária:
a) atividades, materiais e espaços planejados e
organizados de fácil  acesso às crianças.
b) situações de aprendizagem mediadas pelo adulto
para ensinar às crianças a cuidarem de si mesmas e de
seus pertences.

1.1.1 Garantir experiências para a
elaboração da autonomia nas
ações de cuidado pessoal, auto-
organização, saúde e bem-estar.

2, Promover ações educativas
que preservem indivisibilidade
das dimensões
expressivomotora, afetiva,
cognitiva, linguística, ética,
estética e sociocultural da
criança.

2.1.   Rotina diária:
a) ampliação de experiências sensoriais, expressivas,
corporais por meio de atividades e deslocamentos
organizados possibilitando movimentação ampla das
crianças, nos diferentes espaços da escola, de forma
segura.
b) experiências com as diferentes linguagens para sua
apropriação pela criança.

2.1.1 Garantir experiências que
promovam o conhecimento de si e
do mundo e a imersão das
crianças nas diferentes linguagens
e seu progressivo domínio.

3, Viabilizar a proposta
pedagógica com o
reconhecimento das
especificidades etárias, das
singularidades individuais e
coletivas.

3.1.   Rotina diária:
a) Atividades diversificadas individuais e coletivas,
contemplando as diferentes linguagens, ampliando a
confiança e a participação das crianças nas atividades
individuais e coletivas.

3.1.1 Garantir experiências de
expressão da individualidade e
respeito pelos ritmos e desejos da
criança; e integração com outros
grupos de crianças.

OBJETIVOS

I. Formação
Integral das
crianças

(INSERIR AQUI TIMBRE DA INSTITUIÇÃO) 
 

INDICADORES DE QUALIDADE METAS PRINCIPAIS AÇÕES

1. Proporcionar aprendizagens de 
forma não linear.

1.1. Elaboração de Projetos didáticos com a
participação das crianças.

1.1.1 Utilizar na metodologia os
Projetos Pedagógicos, as
sequências de atividades e
atividades permanentes.

2. Realizar planejamento e
registro das práticas
pedagógicas.

2.1. Registro no diário de classe das atividades da
turma e registro periódico reflexivo redirecionando o
planejamento, quando necessário.

2.1.1. Planejamento coerente com
os princípios e proposta da SME e
da instituição.

3. Acompanhar o
desenvolvimento das crianças por
meio de relatórios de
aprendizagem.

3.1 Elaboração de princípios e instrumentos para
compor os relatórios individuais.
3.2. Elaboração de Relatórios individuais de alunos,
considerando a relação entre o planejamento e as
aprendizagens.

3.1.1 Elaboração de relatórios
periódicos de cada aluno, em
consonância com legislação sobre
documentação da SME.

II. Promoção da
Aprendizagem

OBJETIVOS

(INSERIR AQUI TIMBRE DA INSTITUIÇÃO) 
 

INDICADORES DE QUALIDADE METAS PRINCIPAIS AÇÕES

III. Garantia da
Infância

1. Planejar práticas pedagógicas
que tenham como eixos
norteadores as interações e a
brincadeira.

1.1.  Rotina semanal:
a) Vivências éticas e estéticas com outras crianças e
grupos culturais;
b) Vivências que incentivem a curiosidade, a
exploração, o encantamento, o questionamento, a
indagação e o conhecimento das crianças em relação
ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;
c) Interação com diversificadas manifestações de
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia,
dança, teatro, poesia e literatura;
d) Interação e o conhecimento pelas crianças das
manifestações e tradições culturais brasileiras.
e) experiências de narrativas, de apreciação e interação 
com a linguagem oral e escrita, e convívio com
diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos;
f) Em contextos significativos para as crianças,
recriadas as relações quantitativas, medidas, formas e
orientações espaço temporais;

1.1.1. Garantir vivências cotidianas
nas múltiplas linguagens e
apropriação destas.

IV. Formação
em Serviço

1. Planejar os momentos
semanais de trabalho
pedagógico entre os pares

1.1. Plano de Formação considerando as
necessidades formativas da equipe educativa e o
estudo dos documentos curriculares da SME.
Devidamente registrado em livro ata.

1.1.1. Realização de 100% dos
encontros semanais das duas
horas sequenciais para o
desenvolvimento do Plano de
Formação.

OBJETIVOS
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(INSERIR AQUI TIMBRE DA INSTITUIÇÃO) 
 

INDICADORES DE QUALIDADE METAS PRINCIPAIS AÇÕES

V. Cooperação
e troca com as
famílias

1. Realizar reuniões com as
Famílias no decorrer do ano letivo

1.1. Reuniões com temas voltados para educação de
filhos.
1.2 Reuniões com os responsáveis para
acompanhamento pedagógico.
1.3 Reuniões para participação das famílias na gestão
do cotidiano da Instituição.

1.1.1. Realizar, no mínimo, todas
as reuniões previstas na
Resolução do calendário.

VI. Garantia do
acesso

1. Realizar o atendimento das
crianças de acordo com o
convênio com a SME

1.1. Atendimento mensal de acordo proposta de
atendimento.
1.2. Considerar a ordem de classificação na lista de
espera, salvo casos específicos após análise.

1.1.1 Atendimento a 100% da
proposta de atendimento

1. Participar das reuniões de
assessoramento e de orientações 
agendadas pela  SME

1.1. Participação da Equipe Gestora nas reuniões
agendadas

1.1.1. Participação da Equipe
Gestora em 100% das reuniões
realizadas e/ou agendadas pela
Supervisão de Convênios da CEB

2. Cumprir integralmente os
termos do convênio

2.1. Cumprimento das orientações e dos prazos
estabelecidos pela SME.
2.2. Quadro de pessoal completo

2.1.1 Atendimento a 100% das
solicitações e prazos designados
e das orientações do Núcleo de
Convênios da CEB.
2.2.1 Manter 100% do quadro de
pessoal aprovado no Plano de
Trabalho

1. Melhoria do Planejamento 
Financeiro

1.1. Índice de qualidade do planejamento financeiro - 
IPF

1.1.1. Atingir nível de classificação 
igual ou maior do que 
SATISFATÓRIO

2. Melhoria da Execução do 
Ajuste e Gerenciamento do 
Recurso

2.1. Índice de qualidade de execução do ajuste e 
gerenciamento do recurso - IEG

2.1.1. Atingir nível de classificação 
igual ou maior do que 
SATISFATÓRIO

3. Melhoria do processo de 
Prestação de Contas 3.1. Índice de qualidade da prestação de contas - IPC

3.1.1. Atingir nível de classificação 
igual ou maior do que 
SATISFATÓRIO

4. Melhoria do nível de 
Administração Financeira Geral 4.1. Índice de qualidade administrativa/financeira total

4.1.1. Atingir nível de classificação 
igual ou maior do que 
SATISFATÓRIO

OBJETIVOS

VII. Parceria
com a SME

VIII. 
Administração 

do ajuste e 
gerenciamento 

do recurso 
financeiro

 

NOME DO PRESIDENTE: 

Início: Meses:
Fim: Dias:

Valor à ser Planejado: Valor à ser repassado no ano de : 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Assinatura: 
Rev.29 - 29/09/2017

Campinas, 01 de novembro de 2017
0

TOTAL DA NATUREZA (04): R$ 0,00

TOTAL DO PLANO DE APLICAÇÃO R$ 0,00 0,00%

N ot a: Os dados apresent ados ref erem- se a valo res est imados, t endo  em vist a que variações poderão  ocorrer  no  número  de cr ianças at end idas durant e a vigência do  Termo  de C o laboração .

(4.6) M ANUTENÇÃO EQUIPAM ENTOS INFORM ÁTICA R$ 0,00
(4.7) M ANUT. ELETRODOM ÉST. E UTEN. DE COZINHA R$ 0,00
(4.8) M ANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICO R$ 0,00

(04) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO R$ 0,00
(4.4) M ANUTENÇÃO M OBILIÁRIO R$ 0,00
(4.5) M ANUTENÇÃO BRINQUEDOS R$ 0,00

(4.1) SERVIÇOS PRESTADOS R$ 0,00
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS R$ 0,00

(3.5) M ATERIAL DE INFORM ÁTICA R$ 0,00
(3.6) M ATERIAL DE HIGIENE E LIM PEZA R$ 0,00
(3.7) M ATERIAL DE CAM A, M ESA, BANHO E CORTINA R$ 0,00

(03)
DESPESA COM CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO - 

MATERIAL DE LIMPEZA, ETC.

(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS R$ 0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS R$ 0,00
(3.3) M ATERIAL PEDAGÓGICO R$ 0,00
(3.4) M ATERIAL ESPORTIVO R$ 0,00

(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA R$ 0,00

TOTAL DA NATUREZA (03): R$ 0,00

(02)
DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E 

PREVIDENCIÁRIOS
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR R$ 0,00

TOTAL DA NATUREZA (02): R$ 0,00

(1.4) BENEFÍCIOS R$ 0,00
(1.5) EXAM ES/PCM SO/PPRA R$ 0,00

TOTAL DA NATUREZA (01): R$ 0,00

(01) DESPESA COM RECURSOS HUMANOS

(1.1) HOLERITH R$ 0,00
(1.2) FÉRIAS R$ 0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS R$ 0,00

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO
Código 
(Ações)

Natureza da Despesa Categoria da Despesa Valor Anual (R$) Porcentagem aplicada no 
cálculo

Agrupamento III PARCIAL R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAIS: 00 R$ 0,00

INTEGRAL R$ 0,00 R$ 0,00
Agrupamento III INTEGRAL R$ 0,00 R$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO À SER FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO III MODELO P – Plano de Aplicação para Termo de Colaboração para execução de trabalhos voltados ao atendimento de Educação Infantil no ano de: 

NOME DA INSTITUIÇÃO:
CNPJ:

VALOR ANUAL 

Agrupamento I INTEGRAL R$ 0,00 R$ 0,00

Período do Ajuste: Período total ajustado:

R$ 0,00 R$ 0,00

QUANTIDADE PROPOSTA DE 
ATENDIMENTO

AGRUPAMENTO  PERÍODO DE 
ATENDIMENTO

QUANTIDADE PROPOSTA DE 
ATENDIMENTO

VALOR REFERÊNCIA 
(R$)

Agrupamento II
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0
Presidente

(4) SERVIÇOS E OUTROS R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

TOTAL GERAL R$ 0,00

(1) RECURSOS HUMANOS R$ 0,00

(2) ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS R$ 0,00

(3) CONSUMO R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

4º TRIMESTRE DE

Descrição Valor R$ 

(2) ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS R$ 0,00

(3) CONSUMO R$ 0,00

(4) SERVIÇOS E OUTROS R$ 0,00

3º TRIMESTRE DE

Descrição Valor R$ 
(1) RECURSOS HUMANOS R$ 0,00

(3) CONSUMO R$ 0,00

(4) SERVIÇOS E OUTROS R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Descrição Valor R$ 
(1) RECURSOS HUMANOS R$ 0,00

(2) ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS R$ 0,00

(4) SERVIÇOS E OUTROS R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

2º TRIMESTRE DE

(1) RECURSOS HUMANOS R$ 0,00

(2) ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS R$ 0,00

(3) CONSUMO R$ 0,00

Descrição Valor R$ 

Termo de Colaboração a ser firmado com a Secretaria Municipal de Educação

0

MODELO Q - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO ANO DE: 

1º TRIMESTRE DE

INSTITUIÇÃO SME

1

2

3

4

5

6

7

8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO:
CNPJ DA INSTITUIÇÃO:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

LISTAGEM DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM APRESENTADOS  APÓS RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO CHECK LIST

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:
TELEFONE DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:
EMAIL DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

ANEXO III Modelo R

Cópia do estatuto social e suas alterações registradas em cartório, que devem estar em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019/14;

Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT,  tanto da matriz, quanto de eventual (is) executora(s) da organização da sociedade civil, a ser obtida no 
endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao; 

Certidão de Regularidade de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo a ser obtida no endereço eletrônico http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-
web/inicio.do;

Regimento Escolar, redigido com base na Resolução CME nº 01/2010 publicada em 12/06/2010 no Diário Oficial do Município de Campinas

Domprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, tanto da matriz, quanto de eventual(is) filial(is) executora(s) da organização da sociedade 
civil a ser obtida no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF – FGTS, tanto da matriz, quanto de eventual(is) filial(is) executora(s) da organização 
da sociedade civil, a ser (em) obtida (s) no endereço eletrônico: https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp

Documento(s) que demonstre(em)/comprove(em) as condições das instalações da organização da sociedade civil quando forem necessárias para realização do objeto 
pactuado através de:  cópia da portaria de credenciamento e autorização de funcionamento de Escola de Educação Infantil, emitida pela SME e Cópia do AVCB atual 
ou;
b.2) número do protocolo de abertura do processo de credenciamento,
b.3) cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro ou laudo técnico fornecido por engenheiro que comprove a adequação das instalações;

Declaração sobre as instalações e condições materiais da organização da sociedade civil quando forem necessárias para realização do objeto pactuado conforme 
ANEXO III – MODELO B;
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Certidão de Regularidade de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, a ser obtida no endereço eletrônico: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1

 Plano de Trabalho conforme item 14.3 do Edital de Chamamento Público 06/2017

Cópia da última ata de eleição que conste a direção atual da organização da sociedade civil registrada em cartório, que comprove sua regularidade jurídica

Comprovação de endereço de onde a organização da sociedade civil executará as atividades descritas no Plano de Trabalho

Declaração de inexistência das vedações previstas nos incisos I e II, alíneas “a” e “b”, do art. 2º do Decreto Municipal n.º 16.215/2008, conforme ANEXO III – Modelo I;

Declaração, conforme ANEXO III – Modelo G, de que não há, dentre os dirigentes da organização da sociedade civil, pessoas:
t.1) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
t.2) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
t.3) consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos Incisos I, II e III, do artigo 12, da Lei Federal nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992.

Declaração informando número da agência e conta-corrente, em Banco Público, específica para a movimentação dos recursos públicos oriundos do presente Edital, 
conforme Anexo III – Modelo H;

Declaração informando a inexistência, nos cargos de direção da Instituição, de membro de Poder Público ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta do município de Campinas, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, conforme ANEXO III – Modelo E;
Declaração de que a organização da sociedade civil, conforme ANEXO III – Modelo F:
s.1) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista a 
decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito suspensivo;
s.2) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas “a” a “d” do inciso V, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em cumprimento de 
penalidade passível de impedimento de celebração de parcerias;
s.3) não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos.

Cópia de documento pessoal do(s) representante(s) legal(is) da organização da sociedade civil com poderes para assinatura do eventual termo de colaboração

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço residencial, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro 
de Pessoas Físicas – CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB de cada um deles ANEXO III Modelo C

Declaração de que não não contratará, para prestação de serviços, agente político de Poder, membros do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, e seus  respectivos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o segundo grau, bem como servidor ou empregado público salvo nas hipóteses previstas na legislação , conforme ANEXO III – Modelo D;

cópia da Ata de constituição/fundação da Organização da Sociedade Civil;

Declaração informando os responsáveis financeiro e pedagógico pelo ajuste, conforme ANEXO III – Modelo K.

Termo de responsabilidade pelo uso de senha do sistema de acompanhamento financeiro, conforme ANEXO III – Modelo J;

Certidão de Regularidade de Débito de Qualquer Origem (CND Municipal), tanto da matriz, quanto de eventual(is) filial(is) executora(s) da organização da sociedade civil, 
a ser obtida no endereço eletrônico http://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

Cópia do Certificado de Registro Cadastral – CRC, tanto da matriz, quanto de eventual(is) filial(is) executora(s) da organização da sociedade civil, a ser obtido na 
Prefeitura Municipal de Campinas, conforme orientações no endereço eletrônico http://www.campinas.sp.gov.br/licitacoes/cadastro.php

 COMUNICADO SME Nº186, DE 06 DE NOVEMBRO DE 
2017 

  
 A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas competências, e

 CONSIDERANDO  a Lei Municipal 12.987, de 28/06/2007, que dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Campinas e 
dá outras providências e suas alterações;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME/SMRH 001/2009 publicada em DOM de 
26/11/2009 e que dispões sobre a acumulação de cargos públicos no âmbito da Secre-
taria Municipal de Educação,
 CONSIDERANDO  o Comunicado SME 184/2017, publicado em DOM de 30 de 
outubro de 2017, que revoga o Comunicado SME 180/2017, publicado em DOM de 
16 de outubro de 2017 e que homologa a classifi cação funcional, pós-recurso, devi-
damente corrigida, dos Professores, Especialistas da Educação, Monitores Infanto-
-juvenis I/Agentes de Educação Infantil e Intérprete de Libras/Português, e 
 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 13/2017, publicada em DOM 01/11/2017 
e que dispõe sobre o processo de atribuição, em regime de substituição, de Agrupa-
mentos, Ciclos, Aulas, Turmas e Blocos de Unidades Educacionais aos Professores da 
Rede Municipal de Ensino de Campinas;

 COMUNICA: 

 Ficam convocados os professores Adjuntos I e II abaixo relacionados,para partici-
parem de  sessão presencial  de atribuição de Blocos de Unidades Educacionais, de 
acordo com o art. 9º § 3º da Resolução SME nº13/2017, conforme descrito abaixo:
 Dia: 09/11/2017 - 5ª feira 
 Local: 9º andar - Sala 11 - Paço Municipal 
 Horário: 9h 
  
 Convocados - Professor Adjunto I

NOME MATR. CLASS.
ELISANDRA MARA SANTOS CAMILO 1195069 041

DANUSE HELENA REIS S. GOMES 1192582 104
CATIA MARIA ROSA DE SOUZA 1192191 110
ANDREIA DE JESUS AMARAL 1192680 163

JOELCI ZANIN DE ANDRADE OLIVEIRA 1214594 180

    Convocados - Professor Adjunto II
NOME MATR. CLASS.

PAULA DA SILVA BESPALEC 1218131 051
    

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2017.00028225-41
 INTERESSADO:  Secretaria Municipal de Educação - SME
 OBJETO:  Processo de Chamamento Público para escolha de entidades sem fi ns lu-
crativos para celebração de Contratos de Gestão para a gestão das atividades e serviços 
de educação, nos Centros de Educação Infantil - CEIs.
 ENTREGA DOS ENVELOPES: das 09:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 16:00 h, 
até o dia - 01/12/2017 , no Paço Municipal, na Avenida Anchieta, nº 200, 9º andar, na 
Coordenadoria de Educação Básica - SME, em Campinas - SP.
 FUNDAMENTO LEGAL : Lei Complementar Municipal n.º 101, de 19/03/2015, 
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n° 117 de 
18/09/2015, Decreto Municipal nº 18.740, de 19/05/2015, com alterações introduzidas 
pelo Decreto Municipal nº 18.786, de 08/07/2015, Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional - LDBEN nº 9.394/96, o Plano Municipal de Educação Lei nº 15.029 de 
24/06/2015 e, no que couber, a Lei Federal 8.666 de 21/06/1993, o Decreto Municipal 
nº 16.215 de 12/05/2008 e a Instrução Normativa 02/2016 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie.
O Município de Campinas, por meio da Comissão Especial de Seleção, nomeada pelo 
Exmo. Senhor Prefeito, através da Portaria Municipal nº 88695/2017, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará o Chamamento Público acima in-
dicado e receberá os envelopes “A” (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) e “B” 
(PROGRAMA DE TRABALHO), na data e local acima indicados. 
 1 -   DOCUMENTOS INTEGRANTES. 
1.1 - Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
I - Anexo I - Termo de Referência Técnica;
II - Anexo II - Minuta do Contrato de Gestão;
III - Anexo III - Modelos.
 2 -   OBJETO, PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE EXECUÇÃO. 
2.1 - O presente Chamamento Público tem por objeto a escolha de Instituição sem fi ns 
lucrativos, qualifi cadas como Organização Social do Município de Campinas, para 
celebração de Contrato de Gestão para a gestão das atividades em CEI - Centro de 
Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme condições estabe-
lecidas no presente edital.
2.2 - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI´S DISPONÍVEIS PARA FOR-
MALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO.

ITEM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CAPACIDADE DE ATENDIMEN-

TO MÁXIMA

 VALOR TO-

TAL 2018

01 CEI – BEM QUERER – JD. ABAETÉ
AG I – 80 R$ 

1.856.256,00
AG II – 112
AG III – 60

02 CEI – BEM QUERER – JD. ELDORADO
AG I – 80 R$ 

1.803.744,00
AG II – 84

AG III – 112

03 CEI – BEM QUERER – NOVA APARECIDINHA
AG I – 96 R$ 

2.151.144,00
AG II – 105
AG III – 120

Tabela 1: Unidades Educacionais disponíveis.
2.2.1 - O prazo previsto de execução da gestão das atividades e serviços será contado 
a partir de 01/02/2018 e se estenderá até 31/01/2019, podendo ser prorrogado por até 
36 (trinta e seis) meses.
2.2.2 - Em caso de atrasos, por qualquer uma das partes, no início das atividades, o 
valor total do ajuste sofrerá desconto Pro Rata Die.
2.2.2.1 - É possível a alteração pelas partes dos valores do Contrato, na hipótese de o 
volume de atividades em execução mostrar-se diferente do previsto. Se essa variação 
resultar em aumento de valor, é obrigatório que se justifi que, documentalmente, de 
forma objetiva e detalhada a razão do aumento no volume de atividades;
2.2.2.2 - A alteração dos valores será formalizada por aditamento, observados as com-
petências e os trâmites administrativos previstos na legislação municipal.
2.3 - DO REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS.
2.3.1 - O Município de Campinas procederá o reajuste na forma e condições estabele-
cidas no Anexo II - Minuta do Termo de Contrato de Gestão. 
 3 -   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar do processo de Chamamento Público Instituições sem fi ns 
lucrativos, qualifi cadas, defi nitiva ou provisoriamente, como Organização Social pelo 
Município de Campinas, quando da entrega dos envelopes. 
3.2 - Será vedada a participação de:
3.2.1 - Entidades declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão da Ad-
ministração pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir 
na previsão do parágrafo único do art. 97 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações;
3.2.2 - Entidades temporariamente suspensas e impedidas de licitar ou contratar com 
o Município de Campinas;
3.2.3 - Entidades das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal 
de Campinas, como conselheiros, administradores e dirigentes.
 4-   FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES. 
4.1 - As Instituições interessadas devem apresentar, concomitantemente, os envelopes 
lacrados com a seguinte identifi cação externa e contendo todos os documentos exigi-
dos neste edital, devidamente assinados pelo seu representante legal:
4.1.1 - O Envelope “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter, na 
parte externa, as seguintes indicações:
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 NOME DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2017
RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO:
ENDEREÇO:
4.1.2 - O Envelope “B” - PROGRAMA DE TRABALHO deverá conter, na parte 
externa, as seguintes indicações:
ENVELOPE “B” - PROGRAMA DE TRABALHO
 NOME DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2017
RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO:
ENDEREÇO:
 5-   CONTEÚDO DOS ENVELOPES. 
5.1 - O Envelope “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter a docu-
mentação de que trata o item 6.

5.2 - O Envelope “B” - PROGRAMA DE TRABALHO deverá conter a Proposta da 
interessada, de acordo com o disposto no item 8.
 6-   HABILITAÇÃO. 
6.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma das 
seguintes formas: original, cópia do documento original ou cópia de publicação em ór-
gão de imprensa ofi cial do documento original, obtidas por meio de qualquer processo 
reprográfi co ou ainda obtenção via internet, sujeitas estas a diligenciamento para fi ns 
de comprovação de autenticidade.
6.2 - A documentação relativa à Habilitação consistirá em:
6.2.1 - Ata de Constituição da Instituição;
6.2.2 - Ata de reunião que a comprove a composição do quadro diretivo da Instituição 
e da atual nomeação de seus dirigentes;
6.2.3 - Cópias dos documentos de identidade - Registro Geral e do Cadastro Nacional 
de Pessoas Físicas - CPF/MF dos dirigentes da Instituição;
6.2.4 - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizado (validade de 30 dias a 
partir da emissão) e com indicação de atividades educacionais;
6.2.5 - Comprovante de inscrição do Ato Constitutivo ou Estatuto Social atualizado da 
Organização, devidamente registrados, cujo objeto social deve estar afeto às ativida-
des da área de educação/ensino;
6.2.5.1 - A candidata deve comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
I - Natureza social de seus objetivos relacionados à área de educação e ensino, de 
acordo com as atividades a serem empreendidas no Contrato de Gestão;
II - Finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus exceden-
tes fi nanceiros no desenvolvimento das próprias atividades; 
III - Previsão expressa de a Instituição ter, como órgãos de deliberação superior e de 
direção, um Conselho de Administração e uma Diretoria defi nidos nos termos do Es-
tatuto, assegurado àquele composição e atribuições normativas e de controles básicos 
previstos na Lei Complementar Municipal nº 101, de 19/03/2015, com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar Municipal n° 117 de 18/09/2015;
IV - Previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de membros 
da comunidade, de notória capacidade profi ssional e idoneidade moral;
V - Composição e atribuições da Diretoria;
VI - Obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Ofi cial do Município, dos relató-
rios fi nanceiros e do relatório de execução do Contrato de Gestão;
VII - Em caso de Associação Civil, a aceitação de novos associados, na forma do Estatuto;
VIII - Proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qual-
quer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de asso-
ciado ou membro da Instituição;
IX - Previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que 
lhe foram destinados, bem como dos excedentes fi nanceiros decorrentes de suas ati-
vidades, em caso de extinção ou desqualifi cação, ao patrimônio de outra Organização 
Social qualifi cada no âmbito do Município, da mesma área de atuação, ou ao patrimô-
nio da própria Municipalidade, na proporção dos recursos e bens por esta alocados;
X - Ter a Instituição recebido a aprovação, em parecer favorável quanto à conve-
niência e oportunidade de sua qualifi cação como Organização Social, do Secretário 
Municipal de Educação e do Secretário Municipal de Administração;
XI - Admite-se, para efeitos de participação no chamamento público, a qualifi cação 
provisória da instituição para fi ns de adaptação das normas do respectivo estatuto ao 
disposto na Lei Complementar.
6.2.5.2 - O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuser 
o respectivo Estatuto, observados, para fi ns de atendimento aos requisitos de qualifi -
cação, os seguintes critérios básicos:
I - Ser composto por:
a - Até 55% (cinquenta e cinco por cento) no caso de Associação Civil, de membros 
eleitos dentre os membros ou os associados;
b - 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conse-
lho, dentre pessoas de notória capacidade profi ssional e reconhecida idoneidade moral;
c - 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da Instituição;
i - Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho, que não poderão ser pa-
rentes consanguíneos ou afi ns até o terceiro grau do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários 
Municipais e Vereadores, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução;
ii - O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 02 
(dois) anos, segundo critérios estabelecidos no Estatuto;
iii - O dirigente máximo da Instituição deve participar das reuniões do Conselho, sem direito 
a voto;
iv - O Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano e, 
extraordinariamente, a qualquer tempo;
v - Os Conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condi-
ção, prestarem à Organização Social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual 
participem;
vi - Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria da Instituição de-
vem renunciar ao assumirem funções executivas.
6.2.5.3 - Para fi ns de atendimento aos requisitos de qualifi cação, devem ser atribuições 
privativas do Conselho de Administração, dentre outras:
I - Aprovar a proposta de Contrato de Gestão da Instituição;
II - Aprovar a proposta de orçamento da Instituição e o programa de investimentos;
III - Designar e dispensar membros da Diretoria;
IV - Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
V - Aprovar e dispor sobre a alteração dos Estatutos e a extinção da Instituição por 
maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros; 
VI - Aprovar o regimento interno da Instituição que deve dispor, no mínimo, sobre a 
estrutura, forma de gerenciamento, cargos e respectivas competências;
VII - Aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento 
próprio contendo procedimentos que deve adotar para contratação de obras, serviços, com-
pras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da Instituição;
VIII - Aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão, 
os relatórios gerenciais e de atividades da Instituição, elaborados pela Diretoria e,
IX - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas defi nidas e aprovar os demons-
trativos fi nanceiros e contábeis e as contas anuais da Instituição, com o auxílio de 
auditoria externa.
6.2.6 - Certifi cados e Prova de Regularidade:
6.2.6.1 - Certifi cado de qualifi cação ou de qualifi cação provisória como Organização 
Social, emitido pela Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal 
de Campinas, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 101/2015, de 19/03/2015, 
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n° 117 de 18/09/2015 e de seu 
e de seu Decreto Regulamentador, nº 18.740/2015;
6.2.7 - Regulamento Próprio de aquisições para a contratação de obras e serviços, 
bem como para contratação de pessoal e o plano de cargos, salários e benefícios dos 
empregados em observância ao artigo 16 da Lei Complementar Municipal n° 101, de 
19 de março de 2015, observadas as alterações introduzidas pela Lei Complementar 
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n° 117 de 18 de setembro de 2015, contendo as descrições da utilização de recursos 
provenientes do Poder Público em que se estabeleça, no mínimo, a observância dos 
princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, 
da economicidade, da efi ciência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do 
julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, aprovado pelo 
Conselho de Administração da Organização Social, cujo teor deverá ser publicado no 
Diário Ofi cial do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da cele-
bração do Contrato de Gestão.
6.2.7.1 - O Regulamento de que trata o subitem 6.2.7 deverá ser aprovado pela Comis-
são Especial de Seleção, conforme artigo 16 da Lei Complementar Municipal nº 101, 
de 19 de março de 2015, observadas as alterações introduzidas pela Lei Complementar 
n° 117 de 18 de setembro de 2015.
6.2.8 - Comprovação de Regularidade fi scal, através dos seguintes documentos:
6.2.8.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Mi-
nistério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;
6.2.8.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou 
outra prova equivalente, na forma da Lei (Código Tributário Nacional);
6.2.8.3 - A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apre-
sentação da Certidão Conjunta de Regularidade Fiscal relativa aos tributos federais e 
dívida ativa da União, que abranja, inclusive, a regularidade relativa às contribuições 
previdenciárias e sociais;
6.2.8.4 - A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada pela apre-
sentação de Certidão de Regularidade Fiscal que abranjam todos os débitos tributários 
estaduais, a serem emitidas em relação ao Estado do domicílio do estabelecimento;
6.2.8.5 - A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada pela 
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal (correspondente a tributos mobili-
ários) expedida pelo Município em que sediada a Organização Social proponente;
6.2.8.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
- FGTS, através da apresentação do Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal ou através de sistema eletrônico; 
6.2.8.7 - A regularidade para com a Justiça do Trabalho deverá ser comprovada pela 
apresentação de Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas; 
6.2.8.8 - As provas de regularidade fi scal deverão ser feitas através de Certidões Ne-
gativas de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa. 
6.2.8.9 - Certifi cado de Registro Cadastral - CRC ou declaração de que  providenciará 
seu cadastramento previsto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 16.215, de 12 de 
maio de 2.008, até o dia que antecede a assinatura do Contrato de Gestão;
6.2.8.10 - Consulta Negativa ao site de sanções do Governo do Estado de São Paulo;
6.2.8.11 - Consulta Negativa à relação de apenados do E. TCE/SP;
6.2.8.12 - Consulta Negativa ao cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas da Con-
troladoria Geral da União;
6.2.9 - As provas de regularidade fi scal exigidas por este edital poderão ser realizadas 
por meio da apresentação das certidões expedidas pelos órgãos competentes ou emiti-
das via internet, fi cando a aceitação condicionada à verifi cação de veracidade através 
da rede mundial de computadores (internet).
6.2.10 - Declaração de quenão possui prestação de contas reprovadas pela Prefeitura 
Municipal de Campinas por conta de demais repasses públicos a ela eventualmente 
concedidos, independentemente de termo de ajuste anterior;
6.2.11 - Declaração de  não estar impedida de receber repasses públicos, comprovados 
por meio de declaração do representante legal da Instituição;
6.2.12 - Declaração de que não foi penalizada com as sanções previstas nos incisos 
III e IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos últimos 
05 (cinco) anos;
6.2.13 - Declaração de que não possui como conselheiros, administradores e dirigen-
tes, servidores públicos municipais, estaduais e/ou federais, mesmo que afastados de 
suas funções públicas, com ou sem prejuízo dos seus vencimentos, ressalvados os 
casos em que o Poder Público autorize a cessão especial de servidor para as Organiza-
ções Sociais, com ônus para a origem.
6.2.14 - Declaração da Instituição de que não possui como representantes legais membros 
dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas;
6.2.15 - Declaração acerca da existência ou não no quadro diretivo da Instituição e 
no quadro administrativo da unidade cogerida (CEI) de agentes políticos de Poder, 
de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Admi-
nistração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afi nidade;
6.2.16 - Declaração acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a 
dirigentes da Instituição ou da unidade cogerida (CEI), agentes políticos de Poder, 
membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração 
Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, 
até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afi nidade;
6.2.17 - Declaração fi rmada pelo representante legal da Instituição contendo a relação 
de todos os membros eleitos e/ou indicados para compor os órgãos diretivos, consulti-
vos e normativos daquela entidade, atuantes no exercício, com indicação das datas de 
início e término dos respectivos mandatos;
6.3- Qualifi cação Técnica:
6.3.1 - Atestado de vistoria prévia do CEI - Centro de Educação Infantil a que pretende 
executar a gestão;
6.3.2 - Experiência documentalmente comprovada na área do ensino, com a seguinte 
característica:
6.3.2.1 - Comprovação através de um ou mais atestados técnicos, em nome da Institui-
ção, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de que comprove 
aptidão para gestão de atividades de Educação Infantil.
6.3.3 - Constituem motivos para Inabilitação: 
6.3.3.1 - A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
6.3.3.2 - A apresentação de documentos com prazo de validade vencido, na data fi xada 
para apresentação da documentação, proposta e programa de trabalho;
6.3.3.3 - A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 
requerimento de certidão; 
6.3.3.4 - O não cumprimento dos requisitos de habilitação; 
6.3.4 - O não atendimento às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo estabelecido.
 7-   PROCESSAMENTO. 
7.1 - Esta seleção pública será processada e julgada pela Comissão Especial de Sele-
ção, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito, através da Portaria Municipal nº 88695/2017, 
que poderá utilizar como subsídio pareceres técnicos referentes à análise da documen-
tação para a habilitação e do conteúdo do Programa de Trabalho. 
 8-   CONTEÚDO DO PROGRAMA DE TRABALHO. 
8.1 - O Programa de Trabalho deverá ser apresentado de fora a conter o disposto no 
denominado “Termo de Referência Técnica” - Anexo I, em 01 (uma) via datada, assi-
nada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, apresentando o seguinte:
8.2 - Caracterização da Instituição interessada em realizar a gestão do CEI, contendo 

Denominação Social, Endereço e Breve Histórico da Instituição.
8.3 - Caracterização do CEI, em conformidade com a Vistoria prévia realizada nos 
termos do item 14 deste Edital de Chamamento.
8.3.1 - A especifi cação do programa de trabalho proposto em conformidade com o 
item 17 do Termo de Referência Técnica;
8.3.2 - A defi nição das metas operacionais mensuráveis e quantitativas, indicativas de 
melhoria da efi ciência e qualidade do serviço, no tocante aos aspectos econômico, ope-
racional e administrativo, bem como os respectivos prazos e cronograma de execução;
8.3.3 - A defi nição de indicadores de avaliação de desempenho e de qualidade na 
prestação dos serviços;
8.3.4 - Plano de Aplicação de recursos fi nanceiros (quanto será aplicado e a respectiva 
fi nalidade);
8.3.5 - Cronograma de Desembolso (distribuição dos recursos nos meses de vigência 
do Contrato de Gestão);
8.3.6 - O detalhamento do valor orçado para implementação do programa de trabalho;
8.3.7 - Previsão de início e fi m de execução do objeto, bem como da conclusão das 
etapas ou fases programadas (como serão aplicados os recursos).
8.4 - Não serão aceitas, durante o processo de seleção, sob quaisquer circunstâncias, 
correções ou complementações ao Programa de Trabalho apresentado pela Instituição.
 9-   SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO .
9.1 - No dia 11/12/2017, às 14:00 no NAED Leste, sito à Rua: Padre Domingos Guia-
nini, nº 276, Parque Altos do Taquaral, a Comissão Especial de Seleção realizará a 
sessão pública para comunicar o julgamento e a Instituição declarada vencedora, po-
dendo a interessada ou seu representante legal comparecer à sessão pública. 
9.2 - Aberta a sessão e depois de comunicada a decisão, a Comissão Especial de Sele-
ção estipulará tempo para vistas aos documentos. 
9.3 - O representante da Instituição deverá apresentar à Comissão Especial de Seleção 
no mesmo dia, local e horário designado para o início da sessão pública de julgamento, 
via original e cópia do documento de identifi cação pessoal além da comprovação de 
sua representação, através de:
9.3.1 - Instrumento de mandato que comprove poderes para praticar todos os atos refe-
rentes a este Chamamento Público, tais como formular questionamentos, interposição 
e desistência de recurso, análise de documentos, acompanhado do(s) documento(s) 
que comprove(m) os poderes da outorgante.
9.3.1.1 - Em se tratando de instrumento particular de mandato, este deverá ser apre-
sentado com fi rma reconhecida.
9.3.1.2 - Não serão aceitas procurações que contenham poderes amplos, que não con-
templem claramente o presente CHAMAMENTO PÚBLICO ou que se refi ram a ou-
tros procedimentos, processos de seleção, licitações ou tarefas.
9.3.1.3 - Estatuto social ou documento equivalente, nos casos de representante legal 
da Instituição.
9.3.2 - Os documentos de representação da Instituição serão retidos pela Comissão 
Especial de Seleção e juntados ao processo do Chamamento Público.
9.3.3 - Será admitido no máximo 01 (um) representante por Instituição.
9.3.4 - A Instituição sem representante não poderá consignar em ata, suas observações, 
rubricar documentos, nem praticar os demais atos pertinentes ao chamamento público.
9.3.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma Instituição neste Chamamento Público, sob pena de exclusão sumária de todas as 
Instituições por ela representadas.
 10-   CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
10.1 - A avaliação do Programa de Trabalho será efetuada pela Comissão Especial 
de Seleção Pública, designada para este fi m, nos termos da Portaria Municipal nº 
88695/2017.
10.2 - Para avaliação da Instituição serão adotados os seguintes CRITÉRIOS: 
10.2.1 - As Instituições interessadas na gestão de um CEI serão classifi cadas por cri-
tério, de acordo com sua indicação, pela pontuação obtida na análise do Programa 
de Trabalho composto pelo Programa Educacional e Programa de Gerenciamento dos 
Recursos Financeiros.

CRITÉRIOS PESO

Coerência entre a concepção de infância e as Diretrizes
Curriculares Nacionais e do Município de Campinas, da Educação
Infantil.

03

Coerência entre os objetivos da educação infantil e as Diretrizes
Curriculares Nacionais e do Município de Campinas, da Educação
Infantil.

03

Coerência entre os objetivos da educação inclusiva, as Diretrizes
Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares do Município de
Campinas 

03

Coerência entre os objetivos educacionais por agrupamento
multietário, as Diretrizes Curriculares Nacionais e do Município de
Campinas, da Educação Infantil

03

Coerência entre a bibliografia apresentada para subsidiar o
trabalho educativo (6 a 8 obras) e as Diretrizes Curriculares
Nacionais e do Município de Campinas.

03

Proposta da organização e utilização dos espaços externos e
internos diversificados que propiciem as vivências educacionais. 03
Coerência entre a concepção de gestão democrática e o conjunto
articulado de ações de acordo com o Termo de Referência
Técnica.

03

Quadro quantitativo de profissionais na proporcionalidade
necessária para que o módulo adulto/criança seja cumprido
durante todo o atendimento das crianças, inclusive, o
monitor/agente de educação infantil volante, bem como o cuidador
conforme Termo de Referência Técnica.

03

Quadro quantitativo de profissionais de apoio, de acordo com o
previsto no Termo de Referência Técnica. 03

Plano da formação em serviço dos professores nos tempos
pedagógicos entre os pares, contemplando a organização dos
horários e temáticas, em consonância com as Diretrizes
Curriculares Nacionais e Municipal, sob coordenação de um
membro da equipe gestora, preferencialmente, o
orientador/coordenador pedagógico.

03

Plano da formação em serviço dos monitores/agentes de educação 
infantil nos tempos pedagógicos entre os pares, contemplando a
organização dos horários e temáticas, em consonância com as
Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipal, sob coordenação de
um membro da equipe gestora, preferencialmente, o
orientador/coordenador pedagógico.

03

Relação estabelecida entre diagnóstico do entorno da unidade
educacional e o Programa Educacional. 03

Coerência entre o Plano de Ação da Gestão Educacional e o
quadro de metas. 03

Proposta de participação da equipe educativa, famílias e crianças
nos processos de elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico
da U.E..

03

Proposta de avaliação pelas famílias do desenvolvimento do
Programa Educacional. 03

10

Coerência entre o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros,
Despesas Permitidas e o Cronograma de Desembolso. 11

Menor amplitude salarial entre as funções de gestão e de
atividades fins visando garantir a valorização dos profissionais que
trabalham diretamente com as crianças.

21

A economicidade da proposta financeira apresentada. 02
A otimização das ações para melhoria dos índices de eficiência e
qualidade do serviço. 11

TOTAL 100

Programa de Gerenciamento de 
Recursos

Até 45 pontos

EIXOS

Programa 
Educacional

Plano Pedagógico -
Até 18 pontos

Estrutura e 
Funcionamento 
Organizacional - 
Até 15 pontos.

Avaliação 
Institucional 

Participativa - 
Até 12 pontos.

Coerência entre o quadro de metas (metas definidas, ações, responsáveis, indicadores 
e cronograma), "plano pedagógico", "estrutura e funcionamento organizacional" e 
"avaliação institucional participativa" - Até 10 pontos.
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Tabela 2: Critérios de Avaliação.
10.2.2 - A nota do critério economicidade da proposta fi nanceira apresentada será dada 
de acordo com a seguinte fórmula:

10001
PermitidoPropostade MáximoValor

RealizadaPropostadaValor

10.2.3 -  A proposta financeira total, que deverá estar contida no Programa de 
Trabalho, não poderá ultrapassar o valor máximo contido na tabela 01, corres-
pondente ao valor total das despesas para 12 meses de execução do contrato .
 11-   METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO. 
11.1 - A avaliação do Programa de Trabalho será efetuada pela  Comissão de Especial 
de Seleção .
11.2 - Cada integrante da Comissão Especial de Seleção avaliará os critérios técnicos cons-
tantes do Termo de Referência Técnica, atribuindo uma nota de 0 a 100 em cada um deles.
11.3 - A nota atribuída pelos integrantes será multiplicada pelo seu peso correspon-
dente, resultando na nota fi nal do critério, obtida por meio da aplicação da fórmula:
· Nota fi nal do Critério = Peso X Nota / 100
11.4 - As notas fi nais obtidas em cada critério serão somadas e o resultado comporá a nota 
técnica de avaliação de cada avaliador da Comissão para cada programa de trabalho.
11.5 - As notas técnicas dos avaliadores da Comissão serão somadas e divididas pelo 
número total de avaliadores e resultará na nota técnica fi nal atribuída ao Programa de 
Trabalho analisado.
11.6 - Serão classifi cadas para a gestão de um determinado CEI, aquelas Instituições 
que obtiverem, no mínimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens 
do Programa de Trabalho, conforme tabela abaixo.

PROGRAMA EDUCACIONAL 55 PONTOS

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 45 PONTOS

Tabela 3: Pontuação máxima por programa.
11.7 - A pontuação fi nal de cada Instituição será resultante da soma das pontuações 
obtidas nos dois itens do programa de trabalho. 
11.8 - A Instituição selecionada para a gestão dos CEI’s será aquela classifi cada em 
primeiro lugar. Em caso de desistência, será selecionada a classifi cada em segundo 
lugar e, assim, sucessivamente. 
 12 -   CLASSIFICAÇÃO DAS PROPONENTES. 
12.1 - As propostas contidas nos Programas de Trabalho serão classifi cadas em ordem 
decrescente de sua  nota final .
12.2 - Será considerada vencedora a Instituição que obtiver maior pontuação na ava-
liação dos critérios defi nidos no item 11.
12.3 - O resultado da classifi cação fi nal será divulgado em Sessão Pública de Julga-
mento prevista no item 9 deste Edital e publicado no Diário Ofi cial do Município de 
Campinas, bem como no sítio eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas.
12.4 - Serão desclassifi cadas as propostas que:
12.4.1 - Não obedecerem às condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
12.4.2 - Não estiverem assinadas pelos representantes legais ou autorizados;
12.4.3 - Contiverem menção de descontos ou acréscimos de preços ou vantagens de 
preços ou quaisquer vantagens baseadas nas demais propostas;
12.4.4 - Forem omissas ou vagas, como também as que apresentarem irregularidade 
ou defeito capaz de difi cultar o julgamento;
12.4.5 - Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições não 
previstas neste Edital;
12.4.6 - Que obtiver, no Plano Educacional, pontuação menor que 1/3 (um terço) em qual-
quer critério, ainda que, na soma geral, obtenha pontuação total maior ou igual a 50%;
12.4.7 - Contiverem menções que fi ram as disposições previstas na Constituição Fe-
deral de 1988.
12.5 - A instituição selecionada para formalizar o ajuste deverá entregar no prazo 
de 15 (quinze) dias corridos, após a publicação da classifi cação fi nal, a declaração 
contendo o número de conta-corrente específi ca e com fi nalidade única, na qual será 
depositado o repasse, não se permitindo agrupar recursos de mais de um contrato de 
gestão na mesma conta.
12.6 - Na hipótese da instituição vencedora qualifi cada provisoriamente, esta deve-
rá, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, após a divulgação da classifi cação cumprir as 
formalidades exigidas na Lei Complementar Municipal n.º 101, de 19/03/2015, com 
as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n° 117 de 18/09/2015, 
Decreto Municipal nº 18.740, de 19/05/2015, com alterações introduzidas pelo De-
creto Municipal nº 18.786, de 08/07/2015,com vistas à qualifi cação defi nitiva como 
organização social, condição necessária para a assinatura do contrato de gestão.
12.7 - Na hipótese de ressalvas no Regulamento Próprio de aquisições para a contra-
tação de obras e serviços, bem como para contratação de pessoal e o plano de cargos, 
salários e benefícios dos empregados, apontadas pelos membros da Comissão de Sele-
ção, a Instituição selecionada para formalizar o ajuste deverá entregar no prazo de 15 
dias corridos, após a publicação da classifi cação fi nal, o referido documento, alterado 
de acordo com os apontamentos realizados pela Comissão de Seleção.
12.8 - Em caso de descumprimentos dos prazos estipulados nos subitens 12.6 e 12.7 a 
instituição vencedora, será impedida de formalizar o Contrato de Gestão. 
12.8.1 - Na hipótese prevista no item 12.8 deste edital ou, de desistência, a Comissão 
Especial de Seleção poderá convocar para a celebração do contrato de gestão a Insti-
tuição com colocação imediatamente seguinte no processo seletivo.
 13 -   DO RECURSO ADMINISTRATIVO. 
13.1 - Das decisões da Comissão Especial de Seleção caberá recurso, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da data da publicação do resultado do processo de seleção 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
13.2 - O recurso deverá ser escrito e conter as circunstâncias que o justifi que, além do 
nome da Instituição, endereço, telefone para contato. 
13.3 - O recurso devidamente preenchido e endereçado à Comissão Especial de Se-
leção do presente Chamamento Público deverá ser entregue no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Campinas, situado na Avenida Anchieta, 200, térreo, Centro, 
Campinas, SP, no horário das 9h00 às 16h00, contendo as circunstâncias que o jus-
tifi que, além do nome da Instituição, endereço, telefone para contato e assinatura do 
responsável legal.
13.4 - O recurso contra decisão da Comissão Especial de Seleção terá efeito suspensivo.
13.5 - Será indeferido liminarmente o recurso apresentado fora do prazo e/ou de forma 
diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem erros ou 
informações incompletas no seu preenchimento.
13.6 - Da interposição do recurso caberá impugnação pelas demais Instituições pro-
ponentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação relativa à inter-
posição do recurso.
13.7 - No mesmo prazo, a Comissão Especial de Seleção manifestar-se-á sobre o re-
curso, submetendo-o à decisão da Secretária Municipal de Educação.
13.8 - No caso de provimento do recurso interposto, este poderá eventualmente alterar 

a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata para uma nota/classifi ca-
ção superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifi cação.
13.9 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.
13.10 - Havendo a presença de todos os representantes legais das Instituições interes-
sadas na sessão pública de julgamento, se todos concordarem com o resultado e de-
sistirem expressamente da interposição de recurso quanto ao julgamento proferido, a 
Comissão Especial de Seleção declarará neste momento a Instituição vencedora apta a 
celebrar o Contrato de Gestão e promoverá as diligências necessárias à publicação do 
resultado no Diário Ofi cial do Município de Campinas bem como no sítio eletrônico 
ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas (www.campinas.sp.gov.br).
 14 -   DA VISTORIA PRÉVIA. 
14.1 - Os interessados em participar deste processo deverão proceder à vistoria prévia 
do CEI - Centro de Educação Infantil pretendido.
14.2 - A vistoria deverá ser agendada com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, pelo telefone ou endereço eletrônico do NAED a que estiver vinculado 
o CEI - Centro de Educação Infantil de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 até 
12h00 e das 14h00 até 17h00.
· NAED NORTE: (19) 3246-2606 - naed.norte@campinas.sp.gov.br
· NAED/SUL: (19) 3272-8101 - naed.sul@campinas.sp.gov.br
14.3 - Poderão participar da vistoria até o máximo de 02 (dois) representantes por 
Instituição interessada.
14.4 - A vistoria prévia será acompanhada por profi ssional(is) técnico(s) indicado(s) 
pelo NAED a que pertence o CEI - Centro de Educação Infantil, que emitirá(ao), ao 
fi nal da vistoria, o Atestado de Vistoria Prévia conforme Anexo III  Modelo  A.
14.4.1 - Deverão também acompanhar o(s) técnico(s) acima descrito(s), um representante 
da Coordenadoria de Arquitetura Escolar - CAE, um representante da Coordenadoria de 
Nutrição - CONUTRI e um representante da Coordenadoria de Educação Básica - CEB.
14.5 - A vistoria poderá ser realizada durante todo o período compreendido entre a 
divulgação do presente edital e o dia que antecede a data marcada para o recebimento 
dos envelopes contendo a documentação de habilitação e o Programa de Trabalho.
 15 -   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
15.1 - As informações e orientações gerais, bem como a minuta do Contrato de Gestão 
e o Termo de Referência Técnica, estarão à disposição no sítio eletrônico da Prefei-
tura Municipal de Campinas no endereço www.campinas.sp.gov.br e também para 
retirada, a partir da data de publicação em Diário Ofi cial do Município, no Setor de 
Expediente da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Avenida Anchieta, 
200, 9º andar, Centro, Campinas, SP, no horário compreendido entre 09:00 h e 16:00 h.
15.2 - Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
15.3 - É vedada a celebração de contratos, convênios ou instrumentos equivalentes 
pela Administração Pública municipal direta e indireta com pessoa jurídica na qual 
haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de parentesco com 
agente político ou Vereador.
15.4 - É vedada a celebração de contratos de gestão com entidades privadas sem fi ns 
lucrativos que tenham como representantes legais:
15.4.1 - Membros dos Poderes legislativo, Judiciário, do Ministério Público e do Tri-
bunal de Contas;
15.4.2 - Servidor público vinculado ao órgão ou entidade convenente.
15.5 - Os itens deste edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, 
enquanto não consumado o prazo fi nal de apresentação dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação e o Programa de Trabalho, circunstância que será men-
cionada em novo edital ou comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas e disponibilizado no sítio eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de 
Campinas: www.campinas.sp.gov.br.
15.6 - O Contrato de Gestão que vier a ser assinado será publicado, por extrato, no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas e na íntegra, com seus anexos, no endereço 
eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, www.campinas.sp.gov.br.
15.7 - Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital deverão ser promovidos, 
mediante requerimento escrito, endereçado à Comissão Especial de Chamamento 
Público e conter as circunstâncias que os justifi quem, além do nome da Instituição, 
endereço, telefone para contato e assinatura do responsável legal, no prazo de até 02 
(dois) dias úteis antes do prazo fi nal da entrega dos envelopes.
15.8 - Os esclarecimentos e decisões acerca das impugnações serão divulgados no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal 
de Campinas, no endereço eletrônico: www.campinas.sp.gov.br
15.9 - Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas e no 
sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Campinas, no endereço eletrônico: www.
campinas.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
15.10 - Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no 
processo seletivo à Instituição candidata, valendo para esse fi m, as listagens divul-
gadas no Diário Ofi cial do Município de Campinas e no sítio eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Campinas, no endereço eletrônico: www.campinas.sp.gov.br.
15.11 - Os recursos necessários para fazer frente às despesas decorrentes da contra-
tação onerarão a dotação orçamentária 07120.12.365.4009.4188.339039-01.210.000, 
com recursos originários do Tesouro Municipal. 
15.12 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Especial de 
Seleção.
15.13 - No dia 09/11/2017, das 09:00h às 16:00h, no Centro de Educação Profi ssional 
de Campinas - Prefeito Antônio da Costa Santos - Ceprocamp, sito a Avenida 20 de 
Novembro, 145 - Centro, Campinas - SP, será realizada sessão pública para leitura 
integral do presente Edital de Chamamento Público, oportunidade em que a Secretaria 
Municipal de Educação prestará informações, esclarecimentos e orientações acerca do 
mesmo aos interessados. 

Campinas, 01 de novembro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO
Portaria nº 88695/2017

 ANEXO I 
   EDITAL 05/2017 

 TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA 
 (JD ABAETÉ - JD. ELDORADO - NOVA APARECIDINHA)                           

 2017 
 1.   OBJETIVOS DO TERMO DE REFERENCIA TÉCNICA 
O presente Termo de Referência Técnica tem como objetivo fornecer informações 
sobre a estrutura e o funcionamento dos Centros de Educação infantil - CEI’s 
Descrever a documentação necessária para a participação em Chamamento Público, 
que selecionará a O.S. para a cogestão de um CEI,
Orientar as instituições interessadas sobre a elaboração do programa de trabalho a 
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ser apresentado no chamamento público que tem por objeto a escolha de Organiza-
ção Social legalmente constituídas sem fi ns lucrativos para celebração de Contrato de 
Gestão para a gestão das atividades de serviços educacionais dos Centros de Educação 
Infantil - CEI’s.
Fornecer informações concernentes ao uso dos recursos e da prestação de contas dos 
recursos fi nanceiros repassados e indicar as responsabilidades e atividades de monito-
ramento, avaliação e controle dos contratos fi rmados para gestão de um CEI.
Orientar as ações realizadas pelas O.S.’s para o cumprimento do objeto, bem como, as 
atividades de monitoramento, avaliação e controle da parceria fi rmada.
 2.   APRESENTAÇÃO 
Desde 2007, a Secretaria Municipal de Educação mantém parceria com Instituições 
sem fi ns lucrativos do Terceiro Setor, para a gestão de equipamentos educacionais, 
construídos e fi nanciados pelo poder público municipal, com o propósito de ampliar o 
atendimento de Educação Infantil a crianças de 00 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) 
meses de idade e, promover ações de qualifi cação desse atendimento. 
A partir da vigência da Lei Complementar nº 101/2015, com as alterações introduzidas 
pela Lei Complementar Municipal n° 117 de 18/09/2015 e da parceria púbica fi rma-
da com as Organizações Sociais, o Termo de Referência Técnica tem o propósito de 
orientar a elaboração e a execução dos contratos a serem fi rmados entre a Prefeitura 
Municipal de Campinas e as Organizações Sociais.
Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação (SME) mantém 25 Centros de Edu-
cação Infantil - CEI’s cogeridos. 
Os CEI’s estão localizados em regiões da cidade de maior vulnerabilidade social e 
com lista de demanda por vagas na Educação Infantil.
O trabalho realizado pelos CEI’s cogeridos objetiva a qualidade socialmente referen-
ciada da educação ofertada às crianças, alinhada às diretrizes da Secretaria Municipal 
de Educação para a promoção da educação integral, aprendizagem efetiva, garantia da 
infância, acesso e permanência na escola.
 3.   DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Os CEI’s fazem parte da Rede Municipal de Ensino de Campinas e são vinculados a 
um dos 05 (cinco) Núcleos de Ação Educativa Descentralizada, NAED, da Secretaria 
Municipal de Educação.
 4.   DA LEGISLAÇÃO BÁSICA 
A legislação educacional e demais normatizações correlatas, quer Federais, Estaduais 
ou Municipais, são a base do trabalho educativo realizado no contrato de gestão do 
CEI, a saber:
 I.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988;
 II.  Lei Federal Nº 9.394, de 20/12/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional;
 III.  Lei Federal Nº 11.494, de 20/06/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação 
(FUNDEB);
 IV.  Lei Complementar Nº 101/2015, que dispõe sobre a qualifi cação de Entidades 
como Organizações Sociais e dá outras providências;
 V.  Decreto nº 18.740/2015, que regulamenta a Lei Complementar nº. 101/2015;
 VI.  Decreto nº 18.786/2015, que altera o Decreto nº 18.740/2015;
 VII.  Lei Complementar N° 117/2015, que altera a Lei Complementar N° 101/2015;
 VIII.  Lei Municipal Nº 11.600, de 7/07/2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
cadastro de crianças de 0 a 6 anos ao longo de todo ano letivo nas unidades municipais 
de Educação Infantil e sua alteração pela Lei Municipal Nº 13.154, de 19/11/2007;
 IX.  Lei Municipal Nº 12.401, de 27/10/2005, que dispõe sobre a divulgação dos no-
mes das crianças e adolescentes que aguardam uma vaga nas unidades de Ensino e 
Fundamental do Município de Campinas;
 X.  Lei Nº 6.662 de 10 de outubro de 1991 cria o Conselho de Escola nas Unidades 
Educacionais do Município de Campinas;
 XI.  Lei Federal Nº 8.069, de 13/07/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente;
 XII.  Lei Orgânica do Município de Campinas, de 30/03/1990;
 XIII.  Resolução CME Nº 01/2010, publicada no DOM de 12/06/2010, que fi xa nor-
mas para a elaboração do Regimento Escolar das unidades educacionais que integram 
o Sistema Municipal de Ensino de Campinas;
 XIV.  Resolução SME Nº 13/2010, publicada no DOM de 22/09/2010, que estabelece 
procedimentos para a homologação do Regimento Escolar e de adendos/alterações 
regimentais, das unidades educacionais que integram o Sistema Municipal de Ensino 
de Campinas;
 XV.  Resolução CNE/CEB Nº 5, de 17/12/2009, que fi xa as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil;
 XVI.  Resolução CNE/CEB Nº 4, de 2/10/2009, que Institui Diretrizes Operacionais 
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Edu-
cação Especial;
 XVII.  Resolução FNDE Nº 38, de 16/07/2009, que dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar aos alunos da Educação Básica no Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar - PNAE;
 XVIII.  Resolução CNE/CEB Nº 2/2001, de 11/09/2001, que Institui Diretrizes Nacio-
nais para a Educação Especial na Educação Básica;
 XIX.  Resolução SME, anual, referente às diretrizes e normas gerais para a política de 
atendimento à demanda de Educação Infantil e para a realização das matrículas nas 
Escolas Públicas de Educação Infantil;
 XX.  Resolução SME, anual, referente ao Calendário Escolar;
 XXI.  Normativas, da Secretaria Municipal de Educação, referentes ao Projeto Pedagógico;
 XXII.  Parecer CNE/CEB Nº 20, aprovado em 11 de novembro de 2009, que dispõe 
sobre a revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;
 XXIII.  Parecer CNE/CEB Nº 13/2009, aprovado em 03 de junho de 2009, que dis-
põe sobre as Diretrizes Operacionais para o atendimento educacional especializado na 
Educação Básica, modalidade Educação Especial;
 XXIV.  Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Básica para a Educação Infan-
til, um processo contínuo de refl exão e ação de 2013 e atualizações;
 XXV.  Normativas, da Secretaria Municipal de Educação, referentes à Formação Con-
tinuada;
 XXVI.  Protocolos salariais das categorias de colaboradores que atuam nos CEIs;
 XXVII.  Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nº 02/2016, que 
dispõem sobre as Prestações de Contas,
 XXVIII.  Resolução CME nº 01/2016 que dispõe sobre a avaliação, frequência e ex-
pedição de documentação na educação infantil, para as unidades educacionais que 
integram o sistema municipal de ensino de Campinas;
 XXIX.  Resolução SME nº 10/2016 que estabelece princípios e normas complementa-
res para a avaliação, o acompanhamento de frequência e a expedição de documentação 
na educação infantil, para as unidades educacionais da rede municipal de ensino de 
Campinas e das escolas privadas de educação infantil de instituições conveniadas com 

a Secretaria Municipal de Educação, nas condições que especifi ca;
 XXX.  Resolução SME nº 14/2014 que estabelece as diretrizes para a implementação 
da avaliação institucional da educação infantil e para a constituição da Comissão Pró-
pria de Avaliação (CPA) na rede municipal de ensino de Campinas;
 XXXI.  Lei nº 8429 de 29/06/1992 que dispõe sobre os atos de improbidade praticados 
por qualquer agente público, servidor ou não contra a administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios.
 5.   DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL COGERIDOS 
 5.1.  Do número de crianças atendidas em um CEI.
 5.1.1.  A organização das turmas de crianças nas unidades municipais de Educação 
Infantil obedece ao critério de Agrupamento (AG) de crianças por faixa etária. Os 
Agrupamentos I e II são constituídos por crianças a serem atendidas  em período in-
tegral de 11 (onze) horas , e o Agrupamento III é constituído por crianças a serem 
atendidas em período parcial d e, no mínimo, 04 (quatro) horas . Anualmente, a Se-
cretaria Municipal de Educação publica Resolução específi ca na qual defi ne as datas 
de nascimento das crianças para enturmação de cada uma delas nos Agrupamentos, 
devendo ser cumprida em todos os CEI’s. As faixas etárias das crianças atendidas em 
cada agrupamento são defi nidas, anualmente, em Resolução específi ca da Secretaria 
Municipal de Educação. 
 5.1.2.  A organização das turmas/agrupamentos para 2018 deverá ser de acordo com a 
Resolução SME n°10/2017 publicada no Diário Ofi cial do Município em 30/08/2017, 
observando-se, em especial o seguinte:
 I.  Agrupamento I Integral: crianças nascidas entre 01/07/2016 a 31/12/2018;
 II.  Agrupamento II Integral: crianças nascidas entre 01/11/2014 a 30/06/2016;
 III.  Agrupamento III Parcial: crianças nascidas entre 01/04/2012 a 31/10/2014,
 IV.  Agrupamento III Integral: crianças nascidas entre 01/04/2012 a 31/10/2014.
 V.  O agrupamento III poderá se constituir de crianças que estão na faixa etária de ma-
trícula obrigatória na Educação Infantil, nascidas entre 01/04/2012 a 31/03/2014 e de 
crianças de matrícula facultativa, nascidas entre 01/04/2014 a 31/10/2014.
 5.2.  A quantidade de turmas e de alunos está diretamente relacionada à demanda exis-
tente e à infraestrutura da unidade educacional. Anualmente a Secretaria Municipal 
de Educação defi nirá com aO.S. o atendimento educacional, agrupamentos e período 
de atendimento do CEI cogerido e, de acordo com a necessidade e em decorrência da 
demanda por vagas essa defi nição poderá ocorrer semestralmente.
 5.3.  Do módulo Adulto e Criança Matriculada.
 5.3.1.  Cada turma, dos agrupamentos AGI, AGII e AGIII, deverá contar obrigatoria-
mente com um professor habilitado.
 5.3.2.  As turmas de Agrupamento I e II, além do professor, também deverão contar, 
durante todo o período de atendimento aos alunos, com Agentes de Educação Infantil, 
planejados de acordo com os módulos, conforme sub itens abaixo:
 I.  01 (um) Agentes de Educação Infantil para cada grupo de até oito crianças de AGI;
 II.  01 (um) Agentes de Educação Infantil para cada grupo de até quatorze crianças 
de AG II.
 5.3.3.  Além destes profi ssionais, a unidade deverá contar com o mínimo de 01 (um) 
Agentes de Educação Infantil volante.
 5.4.  Caberá a cada O.S. defi nir sua política salarial, não podendo exceder a média de 
valores praticados no mercado, no âmbito da Região Metropolitana de Campinas, e 
levar em conta os padrões e condições de trabalho compatíveis com a qualidade do 
atendimento às crianças.
 5.5 O  cadastro e matrícula das crianças deve atender ao disposto em Resolução espe-
cífi ca da Secretaria Municipal de Educação, publicada anualmente.
 5.6.  As O.S.’s deverão atender às demandas judiciais para matrícula, expedidas por 
Juiz de Direito, a qualquer tempo, observando o limite da Proposta de Atendimento 
Máxima da Unidade Escolar (U.E.).
 6.   DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
As O.S.’s cogestoras de um CEI participarão do Programa de Alimentação Escolar desti-
nado, exclusivamente, às crianças, sendo fornecido por meio do convênio fi rmado entre a 
Prefeitura Municipal de Campinas e a CEASA - Centrais de Abastecimento de Campinas 
S/A, em conformidade com o Programa Municipal de Alimentação Escolar.
 7.   DA ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO, HORÁRIO DE ATEN-
DIMENTO E DO CALENDÁRIO ESCOLAR DA UNIDADE 
O horário regular de atendimento no CEI cogerido será das  7h00 às 18h00 . A elabo-
ração do Projeto Pedagógico da unidade educacional e o Calendário Escolar obede-
cerão ao disposto em Resoluções específi cas da Secretaria Municipal de Educação. 
A elaboração de ambos os documentos é realizada mediante orientação da Secretaria 
Municipal de Educação, por meio da supervisão educacional do NAED ao qual o CEI 
cogerido está vinculado.
 8.   DA ORIENTAÇÃO PERIÓDICA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO OFERECE À EQUIPE GESTORA  
É obrigatória a participação dos membros da Equipe Gestora do CEI cogerido nas 
reuniões periódicas de trabalho, coordenadas pelo Representante Regional do NAED, 
com a participação da supervisão educacional, e pela coordenação pedagógica. As 
reuniões têm como fi nalidade a orientação e o apoio referente à Legislação Educacio-
nal e às Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e/ou capacitação em serviço.
 9.   DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS 
A Secretaria Municipal de Educação incentiva a formação continuada dos profi ssio-
nais, possibilitando a participação dos mesmos em cursos oferecidos pela Coordena-
doria Setorial de Formação e, também, em cursos ofertados por meio de parceria da 
Secretaria Municipal de Educação com instituições de ensino superior. A participação 
dos profi ssionais de educação nos cursos é regulamentada por Resolução específi ca, 
publicada anualmente pela Secretaria Municipal de Educação e aberta à participação 
de profi ssionais vinculados aos CEI’s cogeridos.
A Equipe Gestora deve organizar o horário de trabalho dos profi ssionais, de modo a 
possibilitar que os professores e/ou Agente de Educação Infantil (AEI)/Monitor de 
Educação reúnam-se antes ou após o período letivo, para discussão e refl exão das 
práticas pedagógicas à luz das diretrizes curriculares nacionais e municipais para a 
educação infantil e da literatura específi ca.
Os profi ssionais docentes que trabalham diretamente com as crianças, têm garantido 
em sua jornada de trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares - 02 
(duas) horas semanais consecutivas para cada jornada de 20 horas.
Os Agente de Educação Infantil (AEI)/Monitor de Educação, têm garantido em sua 
jornada de trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares - 02 (duas) horas 
semanais consecutivas a serem executadas fora do horário do atendimento às crianças.
 10.   DOS PROFISSIONAIS, DA CARGA HORÁRIA E DA HABILITAÇÃO NE-
CESSÁRIA PARA A ATUAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 10.1.  A Unidade Educacional deve ser constituída de equipe gestora, docente, admi-
nistrativa e de apoio, com, no  mínimo , os seguintes módulos de profi ssionais:
 10.1.1.  Equipe Gestora:



23Campinas, terça-feira, 07 de novembro de 2017 Diário Ofi cial do Município de Campinas

FUNÇÃO
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL OBSERVAÇÃO

DIRETOR EDU-
CACIONAL

MÍNIMO DE 
40 HORAS 
SEMANAIS

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA OU 
MESTRADO OU DOUTORADO NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO, COM EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 
05 (CINCO) ANOS DE EXERCÍCIO DA DOCÊN-
CIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO/ 
ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO

MÍNIMO DE 
40 HORAS 
SEMANAIS

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA OU 
MESTRADO OU DOUTORADO NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO, COM EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 
03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO DA DOCÊN-
CIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VICE DIRETOR 
EDUCACIONAL

MÍNIMO DE 
40 HORAS 
SEMANAIS

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA OU 
MESTRADO OU DOUTORADO NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO, COM EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 
03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO DA DOCÊN-
CIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

A PARTIR DE 
351 CRIANÇAS

 10.1.2.  Equipe Docente:

FUNÇÃO
CARGA HORÁRIA 
SEMANAL
COM ALUNOS

TRABALHO 
PEDAGÓGICO 
ENTRE OS 
PARES

QUANTI-
DADE

HABILITAÇÃO PROFIS-
SIONAL

PROFESSOR
22 HORAS, SENDO 
04 HORAS DIÁRIAS 
ININTERRUPTAS

02 HORAS 
CONSECUTI-
VAS

01 POR 
TURMA

FORMAÇÃO MÍNIMA EM 
CURSO DE MAGISTÉRIO 
OU NORMAL SUPERIOR OU 
LICENCIATURA PLENA EM 
PEDAGOGIA, HABILITADOS 
EM EDUCAÇÃO INFANTIL, 
E, PARA ESTA ÚLTIMA, 
ESTÃO RESGUARDADOS 
OS DIREITOS GARANTIDOS 
PELA RESOLUÇÃO CNE/CP 
Nº01, DE 15/05/2006, QUE EM 
SEU ARTIGO 10 DISPÕE: “AS 
HABILITAÇÕES EM CURSO 
DE PEDAGOGIA ATUALMEN-
TE EXISTENTES ENTRARÃO 
EM REGIME DE EXTINÇÃO A 
PARTIR DO PERÍODO LETIVO 
SEGUINTE À PUBLICAÇÃO 
DESTA RESOLUÇÃO”

PROFES-
SOR DE 
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

NO MÍNIMO 22 
HORAS, SENDO 04 
HORAS DIÁRIAS 
ININTERRUPTAS 
DISTRIBUÍDAS 
CONFORME A 
NECESSIDADE DE 
ATENDIMENTO

02 HORAS 
CONSECUTI-
VAS

01 POR UNI-
DADE EDUCA-
CIONAL QUE 
TENHA ALU-
NO COM NE-
CESSIDADES 
ESPECIAIS 
MATRICULA-
DOS

PEDAGOGO COM HABI-
LITAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL OU LICENCIATURA 
PLENA EM PEDAGOGIA, ESTA 
ÚLTIMA SOB A ÉGIDE DA 
RESOLUÇÃO CNE/CP Nº01 DE 
15/05/2006, COM EXPERIÊN-
CIA DE, NO MÍNIMO, 02 ANOS 
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL.

 11.1.3.  Equipe de Monitores

FUNÇÃO
CARGA HORÁRIA 
SEMANAL
COM ALUNOS

TRABALHO 
PEDAGÓGI-
CO ENTRE 
OS PARES

QUANTIDADE HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL

AGENTE DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL

32 HORAS SEMANAIS, 
SENDO 06 HORAS DIÁ-
RIAS DE ATENDIMENTO 
ÀS CRIANÇAS

02 HORAS 
CONSECUTI-
VAS

DE ACORDO COM O 
ITEM 2.2

FORMAÇÃO 
MÍNIMA EM 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO

CUIDADOR

32 HORAS SEMANAIS, 
COM 06 HORAS DIÁRIAS 
DE ATENDIMENTO ÀS 
CRIANÇAS

02 HORAS 
CONSECUTI-
VAS

01, POR PERÍODO 
PARA CADA ALUNO 
PÚBLICO-ALVO E 
DEPENDENTE DO 
ADULTO 

FORMAÇÃO 
MÍNIMA EM 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO

 10.1.4.  Equipe de Apoio:
 10.1.4.1.  O quadro abaixo refere-se ao número  mínimo  de profi ssionais de apoio. 
Cada O.S. tem a prerrogativa de organizar seu quadro de pessoal de apoio de acordo 
com as necessidades, número de alunos e profi ssionais da Instituição. O quadro de 
apoio constante da proposta validada por ocasião do Chamamento Público deverá ser 
rigorosamente respeitado e, em caso de necessidade de alteração, os responsáveis pelo 
acompanhamento do contrato avaliarão os impactos das alterações, autorizando, ou 
não, que ela ocorra. 

FUNÇÃO
NÚMERO MÍNI-
MO DE PROFIS-
SIONAIS

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

COZINHEIRA OU MERENDEIRA 01 MÍNIMO DE 40 HORAS
AJUDANTE DE COZINHA OU AUXILIAR DE COZI-
NHA 01 MÍNIMO DE 40 HORAS

PORTEIRO OU VIGIA OU GUARDA OU ZELADOR 01 MÍNIMO DE 40 HORAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OU AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 01 MÍNIMO DE 40 HORAS

SERVENTE DE LIMPEZA OU AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS GERAIS 01 MÍNIMO DE 40 HORAS

 10.2  Descrição das Funções:
DIRETOR EDU-
CACIONAL

PLANEJA E AVALIA ATIVIDADES EDUCACIONAIS; COORDENA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
PEDAGÓGICAS; GERENCIA RECURSOS FINANCEIROS; PARTICIPA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO DA INSTITUIÇÃO E INTERAGE COM A COMUNIDADE E COM O SETOR PÚBLICO.

VICE-DIRETOR 
EDUCACIONAL

PLANEJA E AVALIA ATIVIDADES EDUCACIONAIS; COORDENAM ATIVIDADES ADMINISTRATI-
VAS E PEDAGÓGICAS; GERENCIA RECURSOS FINANCEIROS; PARTICIPA DO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DA INSTITUIÇÃO E INTERAGE COM A COMUNIDADE E COM O SETOR PÚBLICO. 
SUBSTITUI O DIRETOR NAS SUAS AUSÊNCIAS E IMPEDIMENTOS.

COORDENADOR 
OU
ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO

COORDENADOR/ORIENTADOR PEDAGÓGICO: IMPLEMENTA, AVALIA, COORDENA E PLANEJA O 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, APLICANDO METODOLOGIAS E TÉCNICAS 
PARA FACILITAR O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. VIABILIZA O TRABALHO COLETI-
VO, CRIANDO E ORGANIZANDO MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS 
EDUCACIONAIS, FACILITANDO O PROCESSO COMUNICATIVO ENTRE A COMUNIDADE ESCO-
LAR E AS ASSOCIAÇÕES A ELA VINCULADAS.

PROFESSOR 
COM FORMA-
ÇÃO EM EDUCA-
ÇÃO ESPECIAL

ACOMPANHA O ALUNO NA SALA DE AULA E DEMAIS ESPAÇOS EDUCACIONAIS, EM CONJUNTO 
COM O PROFESSOR REGENTE, DE ACORDO COM O HORÁRIO ESTABELECIDO COM A EQUIPE 
GESTORA, ENCAMINHA O ALUNO PARA AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (SRM) 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; COLABORA COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DA 
EQUIPE DA UE; PARTICIPA DE REUNIÕES MENSAIS COM OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM 
O ALUNO NA SRM E EM OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS; VIABILIZA AS PARCERIAS COM 
A REDE DE SERVIÇOS, COM A FAMÍLIA E COMUNIDADE QUE ATUAM COM O ALUNO FORA DO 
ÂMBITO ESCOLAR; APONTA, SUGERE RECURSOS E ADAPTA MATERIAIS ESPECÍFICOS QUANDO 
NECESSÁRIOS AO PROCESSO EDUCATIVO REALIZADO NA ESCOLA; ATENDE DE FORMA 
DOMICILIAR, QUANDO NECESSÁRIO, O PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, A SABER: 
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO.

PROFESSOR

PROMOVE A EDUCAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE, ENTENDENDO O CUIDADO COMO ALGO 
INDISSOCIÁVEL AO PROCESSO EDUCATIVO. IMPLEMENTA AS DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLANEJA, AVALIA E REPLANEJA 
AS AÇÕES EDUCACIONAIS EM CONSONÂNCIA COM O PROJETO PEDAGÓGICO DA U.E., ORGA-
NIZANDO ESPAÇOS E TEMPOS DE VIVÊNCIAS ENTRE AS CRIANÇAS E COM OS ADULTOS, NO 
MOVIMENTO DE CONSTRUÇÕES E (RE) CRIAÇÕES DOS CONHECIMENTOS QUE MOBILIZAM OS 
SABERES DAS CRIANÇAS. REGISTRA O VIVIDO COM AS CRIANÇAS E ELABORA RELATÓRIOS 
QUE EVIDENCIAM A TRAJETÓRIA DA CRIANÇA NA SUA SINGULARIDADE. ZELA PELA FREQU-
ÊNCIA E PERMANÊNCIA DA CRIANÇA NA ESCOLA.

AGENTE DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL

PROMOVE A EDUCAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE, ENTENDENDO O CUIDADO COMO ALGO 
INDISSOCIÁVEL AO PROCESSO EDUCATIVO. PLANEJA DESENVOLVE, REGISTRA E AVALIA O 
SEU TRABALHO DE ACORDO COM O PROJETO PEDAGÓGICO, DE FORMA INTEGRADA COM OS 
DEMAIS PROFISSIONAIS DA U.E., VISANDO ORGANIZAR ESPAÇOS E TEMPOS DE ENCONTROS 
ENTRE AS CRIANÇAS E COM OS ADULTOS NO MOVIMENTO DE CONSTRUÇÕES E (RE) CRIA-
ÇÕES DOS CONHECIMENTOS QUE MOBILIZAM OS SABERES DAS CRIANÇAS.

CUIDADOR

 � RECEPCIONAR O ALUNO QUANDO DA SUA CHEGADA À UNIDADE EDUCACIONAL, 
AUXILIANDO-O NA LOCOMOÇÃO E NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E OBJETOS PESSOAIS, 
ACOMPANHANDO-O;
� ACOMPANHAR O ALUNO, AO TÉRMINO DA AULA, ATÉ O LOCAL ONDE SERÁ ENTREGUE À 
PESSOA POR ELE RESPONSÁVEL, NÃO ESTANDO LIBERADO DE SUAS OBRIGAÇÕES ENQUANTO 
NÃO TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS DO ALUNO A ESSA PESSOA;
� GARANTIR O ACESSO, O DESLOCAMENTO E A MOVIMENTAÇÃO DO ALUNO EM TODO O 
AMBIENTE ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS À SALA 
DE AULA, INCLUSIVE NOS HORÁRIOS DE INTERVALO;
� EXECUTAR O APOIO NECESSÁRIO NOS MOMENTOS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE BUCAL, USO 
DO SANITÁRIO, HIGIENE ÍNTIMA, TROCA DE FRALDAS E VESTUÁRIO;
� EXECUTAR, COM SEGURANÇA, AS MANOBRAS POSTURAIS, DE TRANSFERÊNCIA E LOCOMO-
ÇÃO, CONFORME CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO;
� REALIZAR ASSEPSIAS ESPECÍFICAS DE SONDA E DE TRAQUEO, DE ACORDO COM AS ORIEN-
TAÇÕES DOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS;
� ACOMPANHAR O ALUNO EM AULAS E/OU ATIVIDADES EXTRAS, CONSTANTES EM CALENDÁ-
RIO ESCOLAR, QUE NÃO SE INSIRAM NO PERÍODO ESCOLAR REGULAR.
� UTILIZAR E REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS HABITUALMENTE UTILIZADOS PELO ALUNO PARA ALIMENTAÇÃO E HIGIENE;
� ZELAR PELA HIGIENE DOS MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O ASSEIO 
DO ALUNO;
� DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES COM ZELO, DE FORMA A NÃO COLOCAR EM RISCO A SAÚDE 
E O BEM-ESTAR DO ALUNO;
� COMUNICAR AOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE EDUCACIONAL, QUANDO NECESSÁRIO, AS 
OCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO ALUNO
� FAZER O REGISTRO DE OCORRÊNCIA, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME ORIENTAÇÃO DOS 
RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE EDUCACIONAL;
� RECONHECER AS SITUAÇÕES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO EXTERNA AO ÂMBITO 
ESCOLAR, TAIS COMO SOCORRO MÉDICO, AS QUAIS DEVERÃO SEGUIR OS PROCEDIMENTOS 
JÁ PREVISTOS E REALIZADOS PELA UNIDADE EDUCACIONAL;
� CUMPRIR HORÁRIO E ESTAR ADEQUADAMENTE UNIFORMIZADO;
� COMUNICAR ANTECIPADAMENTE AUSÊNCIAS E POSSÍVEIS FALTAS;
– ADEQUAR-SE AO AMBIENTE EDUCACIONAL, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE ACORDO COM OS 
PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA E A ORIENTAÇÃO DA 
EQUIPE GESTORA DA UNIDADE EDUCACIONAL;
� RESPEITAR O ESPAÇO DO PROFESSOR DA TURMA COMO PLANEJADOR, ORIENTADOR E 
REALIZADOR DE TODAS AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS;
� AUXILIAR O ALUNO, PARCIAL OU TOTALMENTE, NAS ATIVIDADES DE MANIPULAÇÃO DE 
OBJETOS, DE ESCRITA E/OU DIGITAÇÃO (QUANDO OS RECURSOS DAS AJUDAS TÉCNICAS NÃO 
ESTIVEREM ADAPTADOS OU NÃO FOREM SUFICIENTES PARA A INDEPENDÊNCIA DO ALUNO), 
NO USO DE PRANCHAS DE COMUNICAÇÃO, E NA ORIENTAÇÃO ESPACIAL EM TODAS AS ATIVI-
DADES, INCLUSIVE NAS BRINCADEIRAS;
� ATUAR FORA DA SALA DE AULA E NO INTERIOR DA SALA DE AULA, COMO FACILITADOR 
NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, ATENTANDO PARA A NÃO INTERFERÊNCIA NO 
TRABALHO PEDAGÓGICO E NO DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS ALUNOS;
� ATENDER A TODA CRIANÇA OU ADOLESCENTE QUE DELE NECESSITAR, TANTO NO PERÍODO 
DE AULA QUANTO NO CONTRA TURNO, NAS SALAS DE RECURSOS ONDE SE REALIZAR O 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO;
� RESPEITAR A PRIVACIDADE DE QUEM ESTÁ SENDO CUIDADO, DEMONSTRAR SENSIBILIDA-
DE E PACIÊNCIA, SABER OUVIR, MANTER A CALMA EM SITUAÇÕES CRÍTICAS, ATUAR COM 
DISCRIÇÃO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS, DEMONSTRAR CRIATIVIDADE, SABER LIDAR COM A 
AGRESSIVIDADE, SABER LIDAR COM SENTIMENTOS NEGATIVOS E FRUSTRAÇÕES, DOMINAR 
NOÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE;
� PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO NO ÂMBITO ESCOLAR, 
SOCIALIZANDO OS PROCEDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO.

COZINHEIRA OU 
MERENDEIRA

ORGANIZA E SUPERVISIONA SERVIÇOS DE COZINHA ELABORANDO O PRÉ-PREPARO, O PRE-
PARO E A FINALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, OBSERVANDO MÉTODOS DE COCÇÃO E PADRÕES DE 
QUALIDADE DOS ALIMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

AJUDANTE DE 
COZINHA OU 
AUXILIAR DE 
COZINHA

AUXILIA OUTROS PROFISSIONAIS DA ÁREA NO PRÉ-PREPARO, PREPARO E PROCESSAMENTO 
DE ALIMENTOS, NA MONTAGEM DE PRATOS. VERIFICA A QUALIDADE DOS GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS, MINIMIZANDO RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. TRABALHA EM CONFORMIDADE A 
NORMAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E DE QUALIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE.

PORTEIRO OU 
GUARDA OU 
ZELADOR

FISCALIZA A GUARDA DO PATRIMÔNIO E EXERCE A OBSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, PER-
CORRENDO-AS SISTEMATICAMENTE E INSPECIONANDO SUAS DEPENDÊNCIAS, PARA EVITAR 
INCÊNDIOS, ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS E OUTRAS ANORMALIDADES; CONTROLA 
FLUXO DE PESSOAS, IDENTIFICANDO, ORIENTANDO E ENCAMINHANDO-AS PARA OS LUGARES 
DESEJADOS; ACOMPANHA PESSOAS E MERCADORIAS.

ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO 
OU AUXILIAR 
ADMINISTRA-
TIVO

EXECUTA SERVIÇOS DE APOIO NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E LOGÍSTICA; ATENDE PESSOAS, FORNECENDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES 
SOBRE A ESCOLA E OS ALUNOS; TRATA DE DOCUMENTOS VARIADOS, CUMPRINDO TODO O 
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO REFERENTE AOS MESMOS.

SERVENTE 
DE LIMPEZA, 
AUXILIAR OU 
SERVIÇOS 
GERAIS

EXECUTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE VIDROS E FACHADAS, 
LIMPEZA DE RECINTOS E ACESSÓRIOS E TRATA DE PISCINAS. TRABALHA SEGUINDO NORMAS 
DE SEGURANÇA, HIGIENE, QUALIDADE E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

 11.   DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 
Os documentos relativos à administração escolar, incluindo o cadastro, a matrícula, 
a frequência, a movimentação das crianças e os dados sobre a alimentação escolar, 
devem ser inseridos regularmente no Sistema eletrônico da Secretaria Municipal de 
Educação, e no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo. O Sistema de 
Acompanhamento Acadêmico e o Sistema de Cadastro de Alunos do estado de São 
Paulo são os sistemas eletrônicos de administração de dados relativos às unidades edu-
cacionais municipais, gerenciados pela Coordenadoria Setorial de Educação Básica 
(CEB) do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. 
 11.1.  A equipe gestora da unidade educacional deve organizar os prontuários de alunos 
e dos profi ssionais:
 11.1.1.  Prontuário dos alunos com, no mínimo: 
 I.  Ficha de matrícula;
 II.  Cópia da certidão de nascimento; 
 III.  Cópia do comprovante de endereço;
 IV.  Ficha descritiva do aluno;
 V.  Relatórios específi cos, quando necessário.
 11.1.2.  Prontuário dos profi ssionais com, no mínimo:
 I.  Ficha cadastral contendo os dados pessoais;
 II.  Endereço Domiciliar, telefones e e-mail para contato;
 III.  Cópia de documento pessoal;
 IV.  Foto 3x4 recente;
 V.  Cópia do diploma de Formação de entidade reconhecida pelo MEC;
 VI.  Cópia do Diploma de Especialização para os cargos e/ou funções que exigem essa 
formação;
 VII.  Cópia do histórico escolar;
 VIII.  Cópia do contrato de trabalho.
 12.   DO CONSELHO DE ESCOLA  
 12.1.  Cada unidade educacional deve constituir um Conselho de Escola, nos moldes 
da legislação vigente.
 12.2.  Cabe ao Conselho de Escola zelar pela manutenção da escola e participar da ges-
tão pedagógica, contribuindo com as ações da equipe gestora para a implementação do 
Projeto Pedagógico, a fi m de assegurar a qualidade de ensino nos CEIs.
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 12.3.  A composição do Conselho de Escola obedecerá à seguinte proporcionalidade:
 I.  15% (quinze por cento) de docentes e/ou especialistas;
 II.  35% (trinta e cinco por cento) dos demais funcionários; 
 III.  50% (cinquenta por cento) de pais de alunos.
 12.4.  O número de Conselheiros vinculados à unidade educacional será determinado 
pelo número de classes ou turmas existentes na mesma:
 I.  Até 10 classes ou turmas: 09 Conselheiros;
 II.  De 11 a 20 classes ou turmas: 19 Conselheiros.
 12.5.  Os CEI’s cogeridos deverão eleger o Conselho de Escola anualmente nos primeiros 
30 (trinta) dias do ano letivo. Os Conselheiros deverão ser eleitos entre seus pares, em 
eleição de escrutínio secreto, com exceção do Diretor Educacional, que é membro nato. 
 12.6.  Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá, sempre, concomitan-
temente com os Conselheiros efetivos, igual número de suplentes, que substituirão os 
primeiros, automaticamente, em suas ausências e impedimentos. O funcionamento do 
Conselho de Escola deverá estar em consonância com a legislação pertinente em vigor.
 12.7.  Os Conselheiros têm funções deliberativas, consultivas e mobilizadoras, garan-
tindo a gestão democrática nos CEI’s cogeridos. A O.S., tão logo constitua o Conselho 
de Escola, deverá notifi car sua composição à Assessoria de Educação e Cidadania da 
Secretaria Municipal de Educação.
 13.   DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 
 13.1.  Cada unidade educacional deve constituir a Comissão Própria de Avaliação, nos 
moldes da legislação vigente.
 13.2.  O processo de Avaliação Institucional Participativa deverá ser coordenado pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e terá um membro da equipe gestora como 
articulador deste processo. 
 13.3.  A Avaliação Institucional Participativa é o processo pelo qual a unidade educa-
cional constrói conhecimento sobre sua própria realidade com a fi nalidade de planejar 
as ações destinadas ao aprimoramento institucional e à superação das difi culdades 
identifi cadas nas dimensões política, pedagógica e administrativa, como uma tarefa de 
toda a comunidade escolar.
 13.4.  O prazo para a constituição da Comissão Própria de Avaliação - CPA encerra-se 
180 (cento e oitenta) dias após o início das atividades, pela contratada, no CEI cogerido.
 14.   DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 
 14.1.  A O.S. deverá ter como objetivo na execução do Contrato de Gestão o atendi-
mento integral da demanda da educação infantil no CEI cogerido, avaliar o atendimen-
to do ponto de vista pedagógico considerando as metas propostas no Projeto Pedagó-
gico, e administrativo/fi nanceiro considerando o atendimento às solicitações da SME, 
cumprimento das instruções contidas no Termo de Referência Técnica e dos princípios 
da administração pública, cumprimento das metas estabelecidas no Contrato.
 14.2.  Para a utilização  dos recursos do Contrato de Gestão  devem ser observados 
os princípios da administração pública, ou seja, da legalidade, da moralidade, da boa-
-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da efi ciência, da isonomia, 
da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de 
qualidade e durabilidade.
 15.   DO PROCEDIMENTO PARA SE HABILITAR À GESTÃO DE UM CEN-
TRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) 
A O.S., qualifi cada no Município de Campinas, interessada em se habilitar à gestão 
de um CEI, deverá cumprir o disposto em Edital específi co, a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município (DOM), quando do chamamento público.
 16.   DO PROCESSO SELETIVO PARA GESTÃO DE UM CEI 
 16.1.  DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
 16.1.1.  Para participar do Processo Seletivo, a O.S. que se interessar pela gestão de 
um CEI deverá apresentar  Programa de Trabalho em consonância com a legislação 
municipal vigente,  a ser elaborado de acordo com o Edital específi co, contendo, obri-
gatoriamente, os seguintes itens:
 I.  Programa Educacional;
 II.  Programa de Gerenciamento de Recursos.
 17.   DAS DIRETRIZES E DAS ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA A ELABORA-
ÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL. 
 17.1.  A elaboração do Programa Educacional deverá ser realizada em consonância 
com os objetivos da Secretaria Municipal de Educação, expressos nos documentos 
curriculares municipais e federais, assumindo o cuidar e o educar no direito a Educa-
ção que compreende a formação do sujeito em sua essência humana, em condições de 
liberdade, dignidade e valorização das diferenças e tem por fi nalidades:
 I.  Visar ações educacionais na relação com as práticas sociais e culturais integradas 
aos princípios de uma educação formativa, democrática e emancipadora;
 II.  Garantir um plano curricular que considere as diferentes faixas etárias de seus 
alunos e o tempo de aprendizagem individual;
 III.  Assegurar o cuidar e o educar como ações indissociáveis e intencionais na educa-
ção escolar, como responsabilidade de todos que se relacionam com a criança;
 IV.  Apontar a demanda de formação continuada para os profi ssionais da unidade edu-
cacional, respeitando a Legislação Federal vigente;
 V.  Assegurar a educação inclusiva e para a diversidade;
 VI.  Visar à qualidade social das relações educativas e das práticas de ensino-apren-
dizagem;
VII. Zelar pela qualidade da dimensão administrativo-pedagógica no tocante à produ-
ção e comunicação das informações requeridas pelo Sistema Municipal de Ensino, e 
da dimensão vivencial, traduzida nos registros das atividades de interesse da própria 
Unidade Educacional como expressão da sua vida e memória;
 VIII.  Assegurar um plano curricular que garanta o cumprimento do Calendário Esco-
lar e que considere a organização didático-pedagógica em Agrupamentos Multietários;
 IX.  Considerar a Avaliação Institucional Participativa (AIP) como etapa fundamental 
dos processos de elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógico;
 X.  Contemplar a análise da realidade da Unidade Educacional e de seu entorno na 
elaboração e execução das atividades pedagógicas;
 XI.  Apresentar uma proposta quantitativa dos profi ssionais da Unidade Educacional e 
tempos pedagógicos de trabalho entre os pares;
 XII.  Apresentar a sugestão para a composição dos diversos colegiados que atuam na 
Unidade Educacional, de acordo com a legislação e normas educacionais vigentes;
 17.2.  O Programa Educacional deverá ser constituído por duas partes: A e B. Seguem 
os itens que deverão ser desenvolvidos:
 17.2.1.  PARTE A
 I.  Plano Pedagógico. 
 a.  Objeto da Parceria;
 b.  Etapas ou fases de execução do objeto (número de alunos atendidos pela parceria) 
com previsão de início e fi m (como será executado o objeto e em quanto tempo);
 c.  Concepção de Infância e Educação Infantil.
 d.  Educação Inclusiva.
 e.  Objetivos da Educação Infantil e a Organização Multietária.
 f.  Organização e utilização dos espaços.

 g.  Indicação bibliográfi ca (6 a 8 obras)
 II.  Estrutura e Funcionamento Organizacional
 a.  Gestão democrática:
 i.  Concepção 
 ii.  Plano de Ação da Gestão Educacional 
 b.  Quadro quantitativo de profi ssionais a serem contratados na proporcionalidade ne-
cessária para que o módulo adulto/criança seja cumprido durante todo o atendimento 
das crianças, inclusive, o monitor/agente de educação infantil volante, bem como o 
cuidador contendo número de profi ssionais que atuarão na Unidade Educacional, ex-
plicitando jornada e horários, inclusive de formação;
 c.  Plano da formação em serviço dos professores nos tempos pedagógicos entre os 
pares, contemplando a organização dos horários e temáticas, em consonância com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipal, sob coordenação de um membro da 
equipe gestora, preferencialmente, o orientador/coordenador pedagógico;
 d.  Plano da formação em serviço dos monitores/agentes de educação infantil nos tempos 
pedagógicos entre os pares, contemplando a organização dos horários e temáticas, em 
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipal, sob coordenação de 
um membro da equipe gestora, preferencialmente, o orientador/coordenador pedagógico;
 III.  Avaliação Institucional Participativa
 a.  Caracterização do entorno da Unidade Educacional;
 i.  Apresentar dados do entorno da UE que sejam base para o planejamento das ações. 
Compõem este item:
 1.  Identifi cação da U.E.;
 2.  Características socioeconômicas e culturais do entorno;
 3.  III Ações intersetoriais em que a escola pode ser envolvida,
 b.  Proposta de participação da equipe educativa, famílias e crianças nos processos de 
elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico da UE.
 c.  Proposta de avaliação do desenvolvimento do Programa Educacional a ser realizada 
pelas famílias
 17.2.2.  PARTE B
 I.  Quadro de Metas
· Há metas já defi nidas pela SME que se encontram no quadro e que devem ser com-
plementadas com as informações necessárias.
· Outras metas deverão ser acrescentadas a partir da elaboração realizada na Parte A 
deste Programa.

META INDICADORES AÇÕES 
RESPON-
SÁVEIS

CRONO-
GRAMA

ELABORAÇÃO DE UM 
PROJETO PEDAGÓGICO 
QUE ORGANIZE AS 
AÇÕES EDUCACIONAIS 
RESULTANTES DA 
REFLEXÃO E INTERA-
ÇÃO DE UM COLETIVO 
DE EDUCADORES, 
CRIANÇAS E FAMÍLIAS, 
NO MOVIMENTO DE 
PENSAR E FAZER COM 
O OUTRO, COM O CO-
NHECIMENTO E COM A 
CULTURA.

– ESCUTA E ACOLHIMENTO DA DIVERSIDADE DE OPINIÕES 
E SUGESTÕES DOS DIVERSOS COLETIVOS NA CONSTRUÇÃO 
DE UMA PROPOSTA EDUCATIVA QUE TENHA COMO FOCO 
A CRIANÇA 
– CONSTRUÇÃO DE PROPÓSITOS EDUCATIVOS QUE CON-
TEMPLEM AS CARACTERÍSTICAS E/OU NECESSIDADES DA 
COMUNIDADE ATENDIDA;
– ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ENSINO ESPECÍFICOS DE 
CADA TURMA EM CONSONÂNCIA COM OS PROPÓSITOS EDU-
CATIVOS, AS CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE CRIANÇAS E 
QUE REVELE INTENCIONALIDADES PEDAGÓGICAS DEFINI-
DAS PELOS EDUCADORES, NA RELAÇÃO COM O PENSAR E 
FAZER COM AS CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS, 

PROMOÇÃO DE UMA 
EDUCAÇÃO INTEGRA-
DORA E INCLUSIVA, DE 
QUALIDADE SOCIAL, 
VOLTADA PARA A VIDA 
NA SOCIEDADE E NA 
CULTURA, TENDO EM 
VISTA O PAPEL DA 
ESCOLA NA DISSEMI-
NAÇÃO E PRODUÇÃO 
DE CONHECIMENTOS

PROPOR AÇÕES EDUCACIONAIS QUE GARANTAM:
– RELAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS DA CRIANÇA COM 
A VIDA E COM O MUNDO, QUE INCLUEM DIFERENTES 
GÊNEROS TEXTUAIS E FORMAS DE EXPRESSÃO: CORPORAL, 
GESTUAL, VERBAL, PLÁSTICA, DRAMÁTICA E MUSICAL; 
– VIVÊNCIAS NARRATIVAS DE APRECIAÇÃO E INTERAÇÃO, 
INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE, COM A LINGUAGEM ORAL 
E ESCRITA, EM MEIO A DIFERENTES SUPORTES E GÊNEROS 
TEXTUAIS ORAIS E ESCRITOS, NO CONTEXTO DAS PRÁTI-
CAS SOCIAIS; 
– RELAÇÕES QUANTITATIVAS, MEDIDAS, FORMAS E ORIEN-
TAÇÕES ESPAÇO TEMPORAIS A PARTIR DE CONTEXTOS 
SIGNIFICATIVOS QUE RECRIAM AS PRÁTICAS SOCIAIS DA 
VIDA DA CRIANÇA, DA FAMÍLIA, DOS EDUCADORES E DA 
COMUNIDADE; 
– RELAÇÕES COM VARIADAS FORMAS DE EXPRESSÕES AR-
TÍSTICAS: MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS E GRÁFICAS, CINEMA, 
FOTOGRAFIA, TEATRO, LITERATURA E DANÇA; 
– VIVÊNCIAS ÉTICAS E ESTÉTICAS COM OUTRAS CRIANÇAS 
E GRUPOS, DIALOGANDO COM A DIVERSIDADE HUMANA, 
SOCIAL E CULTURAL; 
– PROMOÇÃO DE VIVÊNCIAS COM O CONHECIMENTO E A 
CULTURA, QUE EXPLOREM E ESTIMULEM A SOCIALI-
ZAÇÃO ENTRE SUJEITOS E GRUPOS, POR MEIO DE UMA 
EDUCAÇÃO INTEGRADORA E INCLUSIVA QUE RESPONDA ÀS 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS DE TODAS AS CRIANÇAS DE 
DIFERENTES CONDIÇÕES FÍSICAS, SENSORIAIS, INTELECTU-
AIS E EMOCIONAIS, CLASSES SOCIAIS, CRENÇAS, ETNIAS, 
GÊNEROS, ORIGENS E CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS E 
ESPACIAIS, QUE SE ENTRELAÇAM NA VIDA SOCIAL; 
– INTERAÇÕES QUE PERMITAM A AUTONOMIA DA CRIANÇA 
NO PENSAR E FAZER COM O OUTRO, NO CUIDADO PESSOAL, 
NA AUTO-ORGANIZAÇÃO, NA SAÚDE, NUTRIÇÃO E BEM-
-ESTAR; 
– RELAÇÕES COM O MUNDO FÍSICO E SOCIAL, CONSIDE-
RANDO O CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE E A NECES-
SIDADE DE SUA PRESERVAÇÃO PARA A VIDA, NO CUIDADO 
CONSIGO, COM O OUTRO E COM A NATUREZA; 
– INTERAÇÕES COM AS MANIFESTAÇÕES E TRADIÇÕES 
CULTURAIS, ESPECIALMENTE AS BRASILEIRAS;
– USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E MIDIÁTICOS ARTI-
CULADOS A PRÁTICAS SOCIAIS QUE AMPLIEM AS VIVÊN-
CIAS DAS CRIANÇAS COM O CONHECIMENTO E A CULTURA. 

IMPLEMENTAÇÃO DA 
GESTÃO DEMOCRÁ-
TICA

ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO COLETIVAS DO PP COM A 
PARTICIPAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS.
ATUAÇÃO DOS COLEGIADOS NA TOMADA DE DECISÕES.
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MANUTENÇÃO DE 
100% DO QUADRO DE 
PESSOAL APROVADO 
NO PROGRAMA EDU-
CACIONAL

QUADRO DE PESSOAL COMPLETO DESCRITO NO RELATÓRIO 
TRIMESTRAL DA UE ENCAMINHADO AO NAED

REALIZAÇÃO DE 100% 
DOS ENCONTROS 
SEMANAIS DAS DUAS 
HORAS CONSECUTIVAS 
PARA O DESENVOLVI-
MENTO DO PLANO DE 
FORMAÇÃO.

ATAS DE TODOS OS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DESENVOL-
VIDOS NO PERÍODO.

CUMPRIMENTO DAS 
DISPOSIÇÕES DA SME 
SOBRE CALENDÁRIO 
ESCOLAR 

CUMPRIMENTO DE 200 DIAS
ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES DO SUPERVISOR EDU-
CACIONAL

ATINGIR NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO IGUAL 
OU MAIOR DO QUE 
SATISFATÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
– IPF

ATINGIR NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO IGUAL 
OU MAIOR DO QUE 
SATISFATÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE DE EXECUÇÃO DO AJUSTE E GEREN-
CIAMENTO DO RECURSO – IEG

ATINGIR NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO IGUAL 
OU MAIOR DO QUE 
SATISFATÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – IPC

ATINGIR NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO IGUAL 
OU MAIOR DO QUE 
SATISFATÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 
TOTAL

 18.   DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GE-
RENCIAMENTO DE RECURSOS 
 18.1.  Para a elaboração do Programa de Trabalho de Gerenciamento de Recursos de-
verão ser considerados os valores estimados de referência indicados pela SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em edital de chamamento público, e conter os 
seguintes itens:
 18.1.1.  Documento contendo o detalhamento do valor orçado para implementação do 
Programa de Trabalho, contendo todas as condições possíveis do trabalho executado 
pela O.S., durante a vigência do contrato de gestão;
 18.1.2.  O detalhamento dos cargos e os respectivos horários e salários dos funcioná-
rios e membros da diretoria;
 18.1.3.  A defi nição das indicativas de melhoria da efi ciência e qualidade do serviço, 
no tocante aos aspectos  econômico, operacional e administrativo , bem como, os res-
pectivos prazos e cronograma de execução do Quadro de Metas;
 18.1.4.  Plano de Aplicação de Recursos Financeiros (quanto será aplicado e a respecti-
va fi nalidade), nos termos do Anexo III  Modelo   B , de modo a conter todas as despesas 
possíveis, de acordo com o item 22, durante a vigência do contrato de gestão;
 18.1.5.  O Cronograma de Desembolso deverá ser elaborado de acordo com Anexo III 
 Modelo C , contendo de forma resumida as despesas, em consonância com o Plano de 
Aplicação de Recursos Financeiros;
 18.1.6.  Os valores fi nanceiros fi nais do Contrato de Gestão serão aqueles apostos na 
proposta e programa de Trabalho vencedores do Chamamento Público, que não po-
derão extrapolar a previsão orçamentária total descrita  no item 2.2. da Tabela 1 do 
Edital de Chamamento .
 18.1.7.  Regulamento Próprio de aquisições para a contratação de obras e serviços, 
bem como para contratação de pessoal e o plano de cargos, salários e benefícios dos 
empregados em observância ao artigo 16 da Lei Complementar Municipal n° 101, de 
19 de março de 2015, observadas as alterações introduzidas pela Lei Complementar 
n° 117 de 18 de setembro de 2015, contendo as descrições da utilização de recursos 
provenientes do Poder Público em que se estabeleça, no mínimo, a observância dos 
princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, 
da economicidade, da efi ciência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do 
julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade. 
 18.1.8.  O Regulamento de que trata o item anterior deverá ser aprovado pela SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, segundo capítulo II, artigo 16 da Lei Com-
plementar Municipal nº 101, de 19 de março de 2015. A comprovação da publicação 
deste Regulamento deverá ser encaminhada pela O.S. à SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação, com a compro-
vação da aprovação pelo Conselho de Administração da Instituição.
 19.   DOS CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR DO AJUSTE 
 19.1.  A Secretaria Municipal de Educação realizou estudos para o levantamento dos 
custos de manutenção do funcionamento de um CEI, chegando a valor per capita, a 
partir de parâmetros requeridos ou recomendados pela legislação vigente.
 19.2.  O cálculo do per capita considerou fatores que infl uenciam no custo, tais como: 
idade da criança, a modalidade de atendimento (integral ou parcial), a composição da 
equipe gestora, quadro de docentes, monitores e apoio, além dos insumos e obrigações 
relativas às unidades de Educação Infantil. Foram consideradas, também, as despesas 
com a contratação de pessoal, os encargos trabalhistas, aquisição de material de con-
sumo, material didático e demais despesas necessárias ao alcance dos padrões compa-
tíveis de funcionamento do CEI, buscando o equilíbrio operacional e a qualidade das 
atividades desenvolvidas.
 19.3.  Os valores per capita mensais para cada Agrupamento da Educação Infantil fo-
ram utilizados como referência para defi nição do  montante máximo  a ser repassado, 
para o cumprimento do contrato de gestão.
 19.4.  Os valores per capita defi nidos pela Secretaria Municipal de Educação para o 
exercício de 2018 foram:
Até 350 alunos:

FAIXA ETÁRIA MODALIDADE DE ATENDIMENTO PER CAPITA MÊS
AG I INTEGRAL R$ 817,00
AG II INTEGRAL R$ 654,00
AG III PARCIAL R$ 268,00

 19.5.  O valor máximo descrito no item 2.2 do Edital 05/2017 foi calculado levando 
em conta a capacidade máxima de cada Centro de Educação Infantil a ser cogerido, 
o agrupamento que cada criança pertence, bem como a modalidade de atendimento, 
obtendo a soma geral.

 20.   DO FATOR DE CONVERSÃO 
 20.1.  Os atendimentos dos agrupamentos na Educação Infantil tem grande fl utuação 
dessa forma foi criado um fator de conversão para que ocorra atendimento a todas as 
crianças e não haja prejuízo para o contrato.
 20.2.  Diante do valor per capita estabelecido nos agrupamentos os valores de conver-
são fi caram assim defi nidos:
 20.2.1.  Uma criança do agrupamento I corresponde a 3,0485 crianças do agrupamento 
grupamento III;
 20.2.2.  Uma criança do agrupamento I corresponde a 1,2492 crianças do agrupamento 
grupamento II;
 20.2.3.  Uma criança do agrupamento II corresponde a 2,4403 crianças do agrupamen-
to grupamento III.
 21.   DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 
 21.1.  A execução do Contrato de Gestão será fi scalizada pelos órgãos competentes da 
Secretaria Municipal de Educação.
 21.2.  AO.S. enviará ao NAED relatórios trimestrais pertinentes à execução do Contra-
to de Gestão, ou a qualquer momento, se solicitado, contendo comparativo específi co 
das metas propostas com os resultados alcançados.
 21.3.  Ao fi nal de cada exercício, a O.S. encaminhará ao NAED, Relatório de Execução 
do Contrato de Gestão, nos termos do art. 4º, inciso IX, da Lei Complementar nº 101, 
de 19 de março de 2015, e observadas as normatizações do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.
 21.4.  Os resultados atingidos pela execução do Contrato de Gestão serão analisados 
pela Comissão de Avaliação, indicada pela Secretária Municipal de Educação.
 21.5.  Anualmente, a Comissão de Avaliação deverá encaminhar à Secretária Munici-
pal de Educação, relatório conclusivo sobre a execução do ajuste, baseado nas metas e 
indicadores qualitativos e quantitativos de qualidade do trabalho realizado.
 21.6.  Os responsáveis pela fi scalização da execução do Contrato de Gestão, ao toma-
rem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos 
ou bens de origem pública pela Organização Social, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União e do Estado de São Paulo, conforme a origem dos recursos, sob pena 
de responsabilidade solidária.
 21.7.  Sem prejuízo da medida a que se refere o item anterior, quando assim exigir a 
gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação 
de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fi scalização representarão 
ao Ministério Público e comunicarão à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 
para adoção das medidas judiciais cabíveis, visando à indisponibilidade dos bens da 
entidade e o sequestro dos bens de seus dirigentes, terceiro ou agente público, que 
possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
 22.   DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 
 22.1.  Os procedimentos para utilização dos Recursos Financeiros, bem como, para 
prestar contas são:
 22.1.1.  Conta Bancária:
 I.  A OS contratada deve abrir uma conta bancária específi ca para cada ajuste;
 II.  Os recursos fi nanceiros, oriundos do contrato de gestão fi rmado com a Secretaria 
Municipal de Educação, devem ter sua movimentação, única e exclusivamente, em 
conta-corrente específi ca informada pela O.S. em documento assinado pelo seu repre-
sentante, conforme Anexo III  Modelo D ;
 III.  Todos os lançamentos a débito na conta-corrente devem, necessariamente, cor-
responder a um comprovante de sua regular liquidação, emitido pelo benefi ciário/
fornecedor. 
 IV.  É proibido o saque de recursos da conta-corrente específi ca do contrato para paga-
mento de despesas de quaisquer naturezas em espécie;
 V.  É proibida a transferência dos recursos da conta-corrente do Contrato para qualquer 
outra conta, sem o respectivo comprovante de despesa, mesmo que, com posterior 
devolução, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação, inclusive 
transferências bancárias entre contas de titularidade da O.S.;
 22.2.  Utilização dos Recursos fi nanceiros com Recursos Humanos;
 22.2.1.  Os recursos públicos fi nanceiros repassados poderão ser utilizados para o 
pagamento das despesas elencadas nos itens 22.3 a 22.13, desde que expressamente 
previstas no Programa de Trabalho, observando-se que o pagamento de encargos e/ou 
benefícios trabalhistas são restritos ao período de atividades profi ssionais desempe-
nhadas para a execução do contrato de Gestão.
 22.3.  Despesas permitidas com Recursos Humanos:
 I.  Salários dos funcionários elencados no item 10;
 II.  13° Salário;
 III.  1/3 de Férias;
 IV.  Descanso Semanal Remunerado;
 V.  Aviso Prévio;
 VI.  Rescisão Contratual referente a direitos trabalhistas;
 VII.  Adicional por tempo de serviço, biênio, anuênio, nas restritas hipóteses de aquisi-
ção do direito por força de decisão judicial em processo de conhecimento, ou oriundo 
de Acordo Coletivo do Trabalho ou Convenção Coletiva do Trabalho;
 VIII.  Adicional Noturno.
 22.4.  Pagamento dos Encargos Trabalhistas, Previdenciários e Sociais, restritos ao perío-
do e às atividades profi ssionais desempenhadas para a execução do Contrato de Gestão;
 I.  INSS;
 II.  FGTS;
 III.  FGTS Rescisório (GRRF) acompanhado do Demonstrativo do Trabalhador de 
Recolhimento FGTS Rescisório;
 IV.  IRRF sobre Salário; 
 V.  PIS sobre folha de pagamento;
 VI.  Horas Extras em caráter excepcional, desde que devidamente justifi cadas e auto-
rizadas pelo NAED;
 VII.  Contribuição Sindical;
 VIII.  Contribuição Assistencial;
 IX.  Contribuição Confederativa.
 22.5.  Pagamento de Benefícios Trabalhistas restritos ao período e às atividades profi s-
sionais desempenhadas para a execução do presente Contrato de Gestão:
 I.  Vale-transporte, desde que seja retido do funcionário o percentual autorizado em 
acordo coletivo, na falta deste, deverá ser de 6%. Deverá também estar acompanhado 
da relação fornecida pela empresa de transporte coletivo na qual constem os valores e 
nomes dos funcionários (Relatório Detalhado de Pedido);
 II.  Auxílio-creche, desde que previsto na convenção sindical de cada categoria;
 III.  Seguro de Vida em grupo, desde que previsto na convenção sindical de cada cate-
goria, acompanhado de lista nominal dos benefi ciados;
 IV.  Cesta Básica conforme previsto na convenção sindical de cada categoria, acompa-
nhado de lista nominal dos benefi ciados;
 V.  Vale-alimentação/Refeição, conforme previsto na convenção sindical de cada cate-
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goria, acompanhado de lista nominal dos benefi ciados;
 22.6.  Aquisição de bens de consumo destinados diretamente à criança;
 I.  Material de higiene e limpeza;
 II.  Material de Papelaria;
 III.  Materiais pedagógicos: CDs, DVDs, fi lmes, livros e outros;
 IV.  Aquisição de brinquedos pedagógicos: bonecas, jogos educativos adequados à fai-
xa etária, fantasias e outros materiais destinados ao trabalho pedagógico;
 V.  Material esportivo para o trabalho de corpo e movimento realizado com as crianças;
 VI.  Aquisição de utensílios de cozinha;
 VII.  Aquisição de espelhos de qualquer tamanho, com ou sem moldura;
 VIII.  Aquisição de tecidos para confecção de material pedagógico, fantasias, cortinas 
para sala de aula, toalhas para recinto dos alunos e para mesas de refeitório e outros 
que se destinem ao bem-estar das crianças;
 IX.  Aquisição de tapetes, colchões, colchonetes, roupa de cama, mesa e banho, corti-
nas, capas para colchão e colchonete destinado às crianças;
 22.7.  Contratação de Serviços de:
 I.  Serviços de fotocópias, correios, chaveiro, revelação de fotografi as, e outros;
 II.  Exame admissional, demissional, periódico, acompanhado de lista nominal dos 
benefi ciados; 
 III.  PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Progra-
ma de Prevenção de Riscos Ambientais);
 IV.  Assinatura de jornais e revistas de cunho Educacional que sirvam de subsídio para 
o trabalho pedagógico;
 V.  Manutenção de máquina de lavar, secar, fogão, geladeira, freezer, coifa, relógio 
ponto, recarga de extintores, e outros;
 VI.  Manutenção de mobiliário: cadeirinha, mesinha, banco de refeitório, e outros;
 VII.  Manutenção de equipamentos de informática, como computador, impressora, 
copiadora e outros;
 VIII.  Manutenção de eletroeletrônicos: televisão, aparelho de som, DVD, e outros;
 IX.  Manutenção de brinquedos de playground;
 X.  Serviços terceirizados de portaria e limpeza, desde que atendido os requisitos no 
inciso 4.4.3 do Contrato de Gestão e item 24 e subitem 29.10.2 deste termo;
 XI.  Atividades de estudo do meio, desde que aprovadas previamente pelo NAED e 
as respectivas despesas com transporte, realizadas por empresas devidamente regu-
larizadas, indicando destino e a quantidade de alunos que participaram da atividade;
 XII.  Impostos retidos nas notas fi scais de serviços, desde que as guias de recolhimen-
tos sejam identifi cadas com número da respectiva nota fi scal.
 22.9.  Despesas com pequenos, imprevisíveis e excepcionais reparos no imóvel, pode-
rão ser contempladas, desde que previstos no Programa de Trabalho,  mediante auto-
rização prévia e expressa  da Coordenadoria de Arquitetura Escolar - CAE, restrito 
aos valores abaixo, respeitando os seguintes limites anuais:
 I.  HIDRAULICA: Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00(material);
 II.  ELÉTRICA: Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material);
 III.  ALVENARIA: Limite R$15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material);
 IV.  PINTURA: Limite R$15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material).
 22.9.  Fatura de serviço de telefone, com espelho dos serviços utilizados em nome da 
Prefeitura e/ou Instituição, quando for o caso;
 22.10.  Despesa de Internet com espelho dos serviços utilizados em nome da Prefeitura 
e/ou Instituição, quando for o caso;
 22.11.  Serviços Contábeis prestados por contador ou por escritório de contabilidade;
 22.12.  Serviços de auditoria externa;
 22.13.  Aquisição de bens duráveis, imprescindíveis e essenciais à execução do ajuste, 
previstos no Programa de Trabalho, em consonância com o Regulamento de Compras 
aprovado e  mediante autorização prévia e expressa  da Comissão Gestora.
 22.13.1.  Defi nição de Bens Duráveis: aquele que em razão de uso corrente, não perde 
a identidade física e/ou tem sua durabilidade superior a 2 (dois) anos, conforme porta-
ria do Ministério da Fazenda - Secretário do Tesouro Nacional n° 448, de 13/09/2002).
22.14. Os bens considerados duráveis, adquiridos com os recursos do contrato, deve-
rão ser incorporados ao patrimônio do Município, cabendo à Instituição a responsabi-
lidade pela sua guarda e conservação, observado o inciso 3.4 do Contrato de Gestão.
 23.   DAS RESTRIÇÕES QUANTO À UTILIZAÇÃO DO RECURSO RECEBIDO 
 23.1.  Realizar despesas em data e competência anterior ao início da vigência do Con-
trato de Gestão.
 23.2.  Efetuar pagamento em data posterior à vigência do Contrato de Gestão, sem 
prévia autorização.
 23.3.  Despesas não permitidas:
 I.  Pagamento de funcionários e ou cargos que não constam do quadro de recursos 
humanos indicados no Capítulo 09;
 II.  Acúmulo de função;
 III.  Ação Trabalhista;
 IV.  Contribuições a Entidade de Classe;
 V.  Aquisição de quaisquer gêneros alimentícios, incluindo guloseimas, lanches, refei-
ções e contratação de serviço de buffet, exceto aqueles destinados aos funcionários e 
previstos em convenção sindical;
 VI.  Aquisição de brinquedos ou jogos em desacordo com o projeto pedagógico;
 VII.  Despesas de qualquer espécie que possa caracterizar auxílio assistencial, indivi-
dual ou coletivo; 
 VIII.  Aquisição ou confecção de uniformes, camisetas e vestuário em geral que cons-
titua benefi cio individual ao aluno;
 IX.  Serviços de frete/logística;
 X.  Despesas com cursos de formação ou capacitação;
 XI.  Aquisição de medalhas, prêmios, fl ores, presentes e outros;
 XII.  Pagamento de multas, juros, taxas, tarifas bancárias, tarifas administrativas de 
qualquer natureza, incluindo aquelas por atraso de pagamento dos encargos fi scais, 
trabalhistas e previdenciários;
 XIII.  Pagamento de gás de cozinha;
 XIV.  Serviços e/ou produtos para desinsetização, dedetização e/ ou desratização;
 XV.  Transferência de recursos fi nanceiros, a qualquer título, a terceiros;
 XVI.  É expressamente vedada a realização de despesas a título de taxa de administra-
ção, de gerência ou similar;
 XVII.  Pagamento a servidores da administração pública estadual, municipal e federal;
 23.4.  Contratação de empresa de propriedade de membros da diretoria da Instituição, bem 
como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 
afi nidade até o 2º grau, sejam estes contratados ou prestadores de serviço autônomo.
 24.   DA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM 
SERVIÇOS, MATERIAL DE CONSUMO, PESSOAL E OUTROS .
 24.1.  Somente serão aceitas despesas realizadas a partir da data de assinatura do Con-
trato de Gestão.
 24.2.  A O.S. deverá efetuar todas as aquisições e/ou serviços de acordo com o Pro-
grama de Trabalho e o regulamento de compras aprovado pela comissão de Seleção, 

observando o subitem 18.1.7 deste Termo de Referência.
 24.3.  Os documentos comprobatórios da utilização dos recursos recebidos notas fi scais, 
recibos, faturas, cupons fi scais, holerites, guias de recolhimento de contribuições, etc. 
devem obrigatoriamente  ser emitidos em nome da Instituição , ser originais e emitidos 
 dentro do período de vigência do Contrato de Gestão , além de não conter rasuras.
 25.   DA PESQUISA PRÉVIA DE PREÇOS  
 25.1.  Todas as despesas relativas a aquisições de produtos/serviços pagas com verbas 
repassadas do Contrato de Gestão, apresentadas nas Prestações de Contas, devem pos-
suir a correspondente  Pesquisa Prévia de Preços , de acordo com o Regulamento de 
Compras aprovado pela Comissão de Seleção.
 25.2.  Assim, as aquisições/serviços deverão observar os princípios da isonomia, legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, boa fé, probidade e efi ciên-
cia a fi m de garantir ao CEI cogerido, produtos e serviços de boa qualidade, sem qualquer 
espécie de favorecimento e mediante a escolha da proposta mais vantajosa  para o contra-
to de gestão , adotando, para esse fi m, sistema de pesquisa de preços (mínimo 3 pesquisas) 
que deverá abranger o maior número possível de fornecedores e prestadores de serviços 
que atuem nos ramos correspondentes ao objeto a ser adquirido e/ou contratado.
 26.   DO ABONO DE PESQUISA DE PREÇOS 
 26.1.  Vale-transporte: cujo valor da tarifa é instituído por meio de Decreto Municipal;
 26.2.  Cesta Básica e Vale-alimentação/Refeição: desde que esteja demonstrado na Con-
venção Sindical o valor estipulado para este benefício. Não havendo o valor expresso na 
Convenção Sindical, faz-se obrigatória a realização dos 03 orçamentos, desde que todos 
os itens apontados pela Convenção estejam descritos na pesquisa de preço;
 26.3.  Nos casos omissos de Regulamentação, quando não houver valor explícito em do-
cumentos emitidos por órgãos competentes, tais como Convenção Sindical, Decreto Mu-
nicipal e outros, fi ca instituída a OBRIGATORIEDADE DOS 03 (três) ORÇAMENTOS;
 26.4.  Manutenção de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e utensílios domésticos cujo 
valor do serviço corresponder até 30% do preço de mercado do equipamento, desde 
que documentado com um mínimo de 2 (duas) pesquisas - podendo ser realizadas pela 
 internet  em sites confi áveis;
 27.   DA VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO CADASTRO DAS EMPRESAS  
 27.1.  ANTES de ser concretizada qualquer aquisição ou realização de serviço com as 
verbas repassadas, é obrigatório que a OS consulte a situação cadastral das empresas, 
verifi cando seus  status  na:
 27.1.1.  Secretaria da Receita Federal do Brasil www.receita.fazenda.gov.br
 27.2.  A Instituição deverá consultar a “Situação Cadastral” por meio do CNPJ do 
fornecedor, a qual deve conter a situação  “ ATIVA”, bem como, verifi car o “Código 
e Descrição da Atividade Econômica Principal” e “Código e Descrição das Ativida-
des Econômicas Secundárias” se está legalmente habilitada a vender a mercadoria ou 
prestar o serviço que a O.S. pretende contratar. As empresas (fornecedores) só podem 
realizar atividades para as quais estejam legalmente habilitadas.
 27.2.1.  SINTEGRA: www.sintegra.gov.br
 27.2.2.  Não é necessário consultar quando se tratar de prestação de serviço.
 27.3.  A Instituição deverá consultar a Situação Cadastral Vigente, a qual deve apresen-
tar situaçãoHABILITADO, bem como, verifi car a obrigatoriedade ou não da emissão 
da nota fi scal eletrônica.
 28.   DAS NOTAS FISCAIS DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA ORGA-
NIZAÇÃO SOCIAL  
 28.1.  Poderão ser apresentadas nas Prestações de Contas de verbas repassadas pelo 
Contrato de Gestão as seguintes modalidades de Notas:
 28.1.1.  Nota Fiscal Convencional;
 28.1.1.1.  Todas as Notas Fiscais convencionais apresentadas nas Prestações de Contas 
devem ser originais, primeiras vias e emitidas em nome e com o CNPJ do CEI coge-
rido, constando detalhadamente a mercadoria adquirida. Não podem conter nenhum 
tipo de rasura, emenda, corte ou ressalva. 
 28.1.2.  Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de aquisição de mercadorias;
 28.1.2.1.  Empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda poderão emitir Notas Fis-
cais Eletrônicas (NF-e), cujo arquivo digital obrigatoriamente terá que ser enviado 
pela empresa à OS. Para acompanhar a mercadoria em trânsito, a empresa deverá 
fornecer o DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
 28.2.  A O.S. deverá verifi car a validade e a autenticidade do DANFE, mediante con-
sulta ao site www.nfe.fazenda.gov.br.
 28.3.  O DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica será o documento 
que a O.S. deverá apresentar em suas Prestações de Contas como comprovante da 
despesa, junto à Nota Fiscal eletrônica.
 28.4.  A Nota Fiscal eletrônica e o DANFE deverão ser emitidos em nome e com o 
CNPJ da O.S. detalhando a mercadoria adquirida.
 28.5.  Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de prestação de serviços:
 28.5.1.  Empresas prestadoras de serviços deverão emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 
à O.S. detalhando os serviços prestados.
 28.6.  Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA):
 28.6.1.  Poderá ser apresentado Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA), somente 
em casos pontuais, desde que com aprovação prévia da comissão Gestora e com os 
respectivos comprovantes dos recolhimentos dos impostos devidos retidos: ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) INSS/GPS e IRRF/DARF, quando 
houver. Neste caso, no corpo do documento devem constar especifi cados os serviços 
que foram prestados, o nome completo, documento de identifi cação (CPF e Cédula de 
Identidade - RG) e endereço do prestador.
 28.7.   Cupom fiscal: 
 28.7.1.  Em caso de apresentação de cupom fi scal deve constar o número do CNPJ da 
Instituição acompanhado de justifi cativa, devidamente, assinada e datada pelo presi-
dente da Instituição.
 28.8.   DO ATESTE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS: 
 28.8.1.  Em todas as notas fi scais deverão constar no verso, atestado de recebimento 
pela comissão recebedora da Instituição, para dar fé de que os produtos/serviços foram 
recebidos/realizados em conformidade com o descrito.
 28.9.   DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM RECURSOS DO AJUSTE 
 28.9.1.  Serão aceitos, também, contrato para aquisição de produtos e/ou prestação de 
serviços para algumas modalidades tais como: cesta básica, serviços de manutenção 
de informática e material pedagógico desde que atendido os itens 25 e 27, o Objeto 
do contrato seja condizente com a modalidade, e o prazo compreendido dentro da 
vigência do contrato de gestão;
 28.10.   DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS   DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS :
 28.10.1.  Serão aceitos contratos com empresas de serviços terceirizados desde que 
observados o inciso 4.4.3 do Contrato de Gestão e o item 25 deste Termo de Referên-
cia Técnica.
 28.10.2.  A Instituição deverá exigir e apresentar a seguinte documentação na Presta-
ção de Contas relativo aos funcionários contratados junto a empresas terceirizadas:
 I.  Notas fi scais de prestação de serviços carimbadas com o número do Contrato de 
Gestão correspondente;
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 II.  Cópia do cheque, nominal a empresa terceirizada, comprovante de depósito, ou 
boleto bancário com respectivo comprovante de pagamento e/ou ordem bancária;
 III.  Comprovante de recolhimento dos encargos retidos na nota fi scal;
 IV.  Folha de pagamento da empresa terceirizada dos funcionários que prestaram ser-
viços no CEI cogerido;
 V.  Holerites dos funcionários da Empresa Terceirizada que prestaram serviços na Ins-
tituição com o devido comprovante de pagamento;
 VI.  Folha ponto dos funcionários que prestaram serviços no CEI cogerido;
 VII.  Guia de recolhimento de INSS da Empresa Terceirizada;
 VIII.  Guia de recolhimento do FGTS e relação de funcionários (SEFIP) da Empresa 
Terceirizada;
 IX.  Certifi cados de Regularidade Fiscal, atualizados da Empresa Terceirizada, quais 
sejam: Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; Certidão de Regularidade Fis-
cal de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão de Regularidade Fiscal dos Débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União que abranja, inclusive, a 
regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais;
 X.  A Instituição é responsável solidária com a Empresa Terceirizada, portanto deve fi s-
calizar os pagamentos de salários - encargos trabalhistas e previdenciários, dentre outros.
 28.11.   DA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS: 
 28.11.1.  Se houver contratação de serviços pela O.S. e estes exigir a necessidade legal 
de se proceder à retenção de impostos na fonte, a O.S. deverá reter e efetuar o reco-
lhimento . 
 28.12.   DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO DE PESSOAL: 
 28.12.1.  Para contratação de funcionários a Instituição deverá observar e seguir o Re-
gulamento de Compras aprovado pela Comissão de Seleção.
 28.12.2.  O holerite deve trazer a função/cargo do profi ssional contratado e registrado, 
o mês de referência, data do efetivo pagamento e assinatura do profi ssional.
 28.12.3.  Funcionários que possuam conta em banco, deve-se realizar a transferência 
direta da conta do contrato de gestão para conta do funcionário.
 28.12.4.  Poderá ser emitido cheque da Instituição no valor total da folha, nominal 
ao Banco Ofi cial, com listagem nominal contendo todos os funcionários, pagos com 
recurso do Contrato de Gestão, discriminando o valor e o número das contas bancárias 
dos favorecidos. Nesta opção, a Instituição deverá solicitar ao caixa do banco que 
efetue um depósito para cada funcionário de acordo com a listagem, emitindo com-
provantes individuais.
 28.12.5.  Todos os holerites deverão ser carimbados com o número do contrato de 
gestão correspondente, bem como, conter seu respectivo comprovante de pagamento.
 28.12.6.  Proceder à cópia do cheque (fotocópia do cheque), com o comprovante de 
pagamento emitido pelo Banco, ou seja, o documento ofi cial no qual conste a efetiva 
comprovação do pagamento dos salários aos funcionários e/ou ordem bancária.
 28.12.7.  Em casos  excepcionais , desde que  justificados  os funcionários poderão ser 
pagos com cheques seguindo a instrução abaixo:
 28.12.8.  Emitir cheque nominal e individual para cada funcionário, com tempo hábil 
para que esteja disponível à utilização do recurso no dia do pagamento.
 28.13.   DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO: 
 28.13.1.  No caso da rescisão contratual, o documento rescisório deverá estar datado e 
assinado, bem como homologado no Sindicato da Categoria, caso o funcionário tenha 
mais de 01 (um) ano de registro, observando as regras vigentes da CLT - Consolidação 
das Leis Trabalhistas.
 28.13.2.  A guia de recolhimento de FGTS rescisório (GRRF) deverá ter o comprovan-
te de recolhimento, bem como, estar acompanhado do demonstrativo do Trabalhador 
de Recolhimento FGTS Rescisório;
 28.14.   DA FOLHA DE PAGAMENTO: 
 28.14.1.  A Instituição que possui mais de 01 folha de pagamento, utilizadas em pres-
tações de contas para outros órgãos ou outras parcerias com o poder público, deverão 
apresentar cópia do Resumo Geral dessas folhas;
 28.14.2.  Durante toda a vigência do Contrato de Gestão é obrigatório a digitalização 
da folha de pagamento e o resumo geral no Sistema de Acompanhamento Financeiro.
 28.15.   DO CARIMBO NAS DESPESAS UTILIZADAS COM RECURSOS 
PÚBLICOS: 
 28.15.1.  Todo documento  original  referente à despesa efetuada com recurso do con-
trato de gestão e apresentada na Prestação de Contas deverá obrigatoriamente ser  CA-
RIMBADO ,  na cor vermelha,  com o seguinte texto: 

PAGOS COM RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/
PMC 

CONTRATO DE GESTÃO N° _______

CEI COGERIDO: ________________________________

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

 

28.16.   DA COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS 
 28.16.1.  A comprovação de pagamento dos documentos apresentados para compor as 
despesas deverá ser feita necessariamente por meio de comprovante bancário, cópia 
reprográfi ca ou foto, do cheque nominal emitido ao credor, ou crédito na conta bancá-
ria de titularidade do fornecedor, prestador de serviço ou funcionários, para posterior 
confronto junto ao extrato bancário da conta específi ca para a movimentação dos re-
cursos públicos;
 28.16.2.  Para a comprovação das despesas no sistema de acompanhamento fi nanceiro, 
é necessária a apresentação dos seguintes documentos:
 I.  22.1.2.1. Documento gerador da despesa;
 II.  22.1.2.2. Documento quitador da despesa,
 III.  22.1.2.3. Cópia do Cheque (nominal ao fornecedor/funcionário).
 28.16.3.  A Instituição deve realizar a Prestação de Contas no sistema de acompa-
nhamento fi nanceiro até o décimo quinto dia do mês subsequente da realização da 
despesa, sendo que os documentos lançados deverão ser devidamente digitalizados e 
inseridos nos campos apropriados. Após os lançamentos, a Instituição deverá validar a 
prestação no Sistema, inserindo os demais documentos pertinentes;
 28.16.4.  A Instituição deverá apresentar os documentos originais das prestações de 
contas, trimestralmente, de acordo com o cronograma publicado anualmente no Diário 
Ofi cial do Município, contendo o local e a data da apresentação das mesmas por parte 
das Instituições, devendo o cronograma ser cumprido, sob pena de suspensão dos 
repasses de recursos fi nanceiros;
 28.16.5.  As digitalizações dos comprovantes das despesas apresentadas nas Prestações 
de Contas devem ser idênticas, legíveis, sem sobreposição e em resolução 300 dpi, 

para que o servidor público possa atestar a veracidade dos documentos digitalizados;
 28.11.6.  . Todo documento digitalizado no sistema da Prestação de Contas deverá ser 
a reprodução fi el do original;
 28.16.7.  A Instituição deve guardar os documentos originais por 10 (dez) anos, confor-
me determina o art. 3º, §3º, da Portaria Interministerial Nº 127/2008.
 29.   DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS :
 29.1.1.  A Instituição deverá encaminhar trimestralmente para conferência das presta-
ções de contas:
 I.  Documentos  originais  referentes às despesas inseridas no sistema de acompanha-
mento fi nanceiro de acordo com as Instruções contidas nos itens 24, 25, 27 e 28;
 II.  Relatório de Prestação de Conta, do sistema de acompanhamento fi nanceiro, devi-
damente assinado pelo presidente da Instituição ou representante legal de acordo com 
o estatuto social;
 III.  Conciliação Bancária devidamente assinada pelo presidente da Instituição ou re-
presentante legal de acordo com o estatuto social;
 IV.  Extrato Mensal da conta-corrente específi ca para movimentação dos recursos;
 V.  Extrato mensal da Conta de Aplicação Financeira;
 VI.  Folha de Pagamento e resumo geral;
 VII.  Folha de adiantamento de salário, se houver;
 VIII.  Folha de rescisão de contrato e férias, se houver;
 IX.  Comprovante de Recolhimento de INSS sobre a folha de Pagamento;
 X.  Comprovante de Recolhimento do FGTS/GRF acompanhado da SEFIP;
 XI.  Comprovante de Recolhimento do Imposto de Renda Retido na fonte sobre a 
Folha de Pagamento;
 XII.  Demais Recolhimentos de Encargos retidos na folha de Pagamento;
 XIII.  Comprovante de Recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento;
 XIV.  Notas fi scais de aquisição de produtos e ou serviços acompanhadas do:
 a.  Validador da DANFE no caso de aquisição de produtos;
 b.  Consulta ao Sintegra sobre a habilitação e obrigatoriedade da emissão da nota fi scal 
eletrônica; no caso de aquisição de produtos;
 c.  Consulta ao CNPJ sobre a atividade Econômica da Empresa contratada
 d.  Para as Despesas com Serviços Terceirizados a Instituição deverá apresentar todos 
os documentos elencados no subitem 28.10 deste Termo de Referência;
 XV.  Certidões de regularidade fi scal vigente da Instituição junto aos órgãos: Secreta-
ria da Receita Federal, Caixa Econômica Federal (FGTS) Secretaria da Fazenda do 
Estado, Ministério do Trabalho, Prefeitura Municipal de Campinas e Certifi cado de 
Registro Cadastral - CRC junto ao Município;
 XVI.  Convenção Sindical de acordo com cada categoria;
 XVII.  Ata da Eleição da atual diretoria;
 XVIII.  Parecer do Conselho de Escola;
 XIX.  Quadro comparativo Planejado x Executado;
 XX.  Justifi cativa formal para esclarecimento de eventuais situações contrárias ao ex-
posto no Contrato de Gestão que venham a ocorrer e possam gerar dúvidas na análise 
das contas devidamente assinada pelo presidente da Instituição ou representante legal 
de acordo com o estatuto social;
 XXI.   Durante toda a vigência  do contrato de gestão deverão obrigatoriamente ser 
digitalizadas e inseridas no sistema de acompanhamento fi nanceiro  todos os encargos  
com o respectivo comprovante de recolhimento relativo aos funcionários, ou seja, 
INSS - FGTS/GRF acompanhada da relação de funcionários/SEFIP - IRRF, PIS sobre 
a folha de Pagamento, Contribuição Sindical, Assistencial, etc., bem como a folha de 
pagamento e o resumo geral.
 XXII.  Todos os contratos fi rmados e/ou aditivos com fornecedores deverão ser di-
gitalizados no sistema de acompanhamento fi nanceiro no mês da sua formalização. 
 XXIII.  Comprovante de depósito aos cofres públicos de eventual saldo devolvido durante 
a vigência do contrato de gestão, ou, em caso de saldos não utilizados, ao fi nal do contrato, 
em conta bancária: Banco do Brasil, Agência: 4203-X, Conta-Corrente: 73.203-6. 
 30.   DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
 30.1.  A Instituição deve elaborar os documentos para a prestação de contas anual e 
submetê-los ao Conselho de Administração para aprovação, e posterior encaminha-
mento para a Comissão Gestora dos Contratos de Gestão.
 30.2.  Para a prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
as Organizações Sociais devem apresentar até o dia 31 de março de cada ano, a docu-
mentação referente às despesas executadas do ano anterior, contendo: 
 30.2.1.  Certidão contendo a composição (nomes completos dos membros, a entidade 
que representam, se houver, a forma de suas remunerações e os respectivos períodos 
de atuação) do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se houver, da OS;
 30.2.2.  Certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e dos conselheiros da entidade pú-
blica gerenciada e respectivos períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores 
nominais anuais de remuneração e os atos e datas de fi xação ou alteração da remuneração;
 30.2.3.  Relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do contrato 
de gestão, apresentando: a) comparativo específi co das metas propostas com os re-
sultados quantitativos e qualitativos alcançados, com justifi cativas para as metas não 
atingidas ou excessivamente superadas; e b) exposição sobre a execução orçamentária 
e seus resultados;
 30.2.4.  Relação dos contratos e respectivos aditamentos, fi rmados com a utilização de 
recursos públicos administrados pela OS para os fi ns estabelecidos no contrato de ges-
tão, contendo tipo e número do ajuste, identifi cação das partes, data, objeto, vigência, 
valor pago no exercício, condições de pagamento e informações sobre multas, atrasos, 
pendências ou irregularidades, se houver;
 30.2.5.  Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, 
com permissão de uso para as fi nalidades do contrato de gestão, especifi cando forma e 
razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens;
 30.2.6.  Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à OS, con-
tendo nome do servidor/funcionário, órgão de origem, cargo público ocupado, função 
desempenhada na OS e datas de início e término da prestação de serviço;
 30.2.7.  Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do 
contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão, as datas de demissão 
(quando for o caso) e os valores globais despendidos no período;
 30.2.8.  Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho 
de Administração;
 30.2.9.  Conciliação bancária do mês de dezembro da conta-corrente específi ca, aberta 
em instituição fi nanceira ofi cial indicada pelo órgão contratante para movimentação 
dos recursos do contrato de gestão, acompanhada dos respectivos extratos de conta-
-corrente e de aplicações fi nanceiras;
 30.2.10.  Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de re-
curso e por categorias ou fi nalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de 
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gestão, conforme Anexo RP-08;
 30.2.11.  Balanços dos exercícios, encerrado e, anterior, demais demonstrações contá-
beis e fi nanceiras, acompanhados do balancete analítico acumulado do exercício, da 
entidade pública gerenciada;
 30.2.12.  Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, com-
provando a habilitação profi ssional dos responsáveis por balanços e demonstrações 
contábeis;
 30.2.13.  Cópia da publicação na imprensa ofi cial: a) do relatório anual da OS sobre a 
execução técnica e orçamentária do contrato de gestão; e, b) dos balanços dos exer-
cícios, encerrado e, anterior, com as demais demonstrações contábeis e fi nanceiras.
 30.2.14.  Parecer, ou ata de reunião de aprovação, sobre o relatório anual de execução 
técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações fi nanceiras e contábeis da 
entidade pública gerenciada emitido pelo Conselho de Administração da OS e pelo 
Conselho Fiscal, se houver;
 30.2.15.  Parecer da auditoria independente, se houver;
 30.2.16.  Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OS 
e no quadro administrativo da entidade gerenciada de agentes políticos de Poder, de 
membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administra-
ção Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou paren-
tes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afi nidade;
 30.2.17.  Declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) 
pertencente(s) a dirigentes da OS ou da entidade gerenciada, agentes políticos de 
Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Admi-
nistração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afi nidade;
 30.2.18.  Declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da OS 
com terceiros, fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras previamen-
te fi xadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em obser-
vância aos demais princípios do art. 37,  caput , da Constituição Federal;
 30.2.19.  Declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da OS, 
devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empre-
gados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais 
princípios do art. 37,  caput , da Constituição Federal.
 30.2.20.  Comprovante de depósito aos cofres públicos de eventual saldo não utilizado, 
no fi nal da vigência do contrato de gestão.
 30.2.21.  Os documentos originais de receitas e despesas, vinculados ao Contrato de 
Gestão selecionado, referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e/
ou de origem pública, depois de contabilizados, fi carão arquivados na O.S., por 5 anos 
após o trânsito em julgado da matéria, à disposição do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo;
 30.2.22.  Outros documentos poderão ser solicitados pela Coordenadoria Setorial de 
Administração e Gerenciamento de Convênios, do Departamento Financeiro, para 
compor a prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
 30.3.  As atualizações das Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo - TCE/SP podem alterar os documentos contidos no caput deste item.
 3.1.   DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E DO GERENCIAMENTO 
DO CONTRATO DE GESTÃO 
O acompanhamento, monitoramento, avaliação e fi scalização da execução do CON-
TRATO DE GESTÃO serão realizados pelos seguintes órgãos:
 31.1.  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.
 31.1.1.  Tem a atribuição de fi scalizar o cumprimento das diretrizes e metas contratuais 
e aprovar os demonstrativos fi nanceiros e as contas anuais da Instituição com o auxílio 
de auditoria externa, nos termos do artigo 4º, inciso X, da Lei Complementar nº 101, de 
19 de março de 2015. A composição do Conselho de Administração da Instituição deve 
obedecer aos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 101, de 19 de março de 2015 
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n° 117 de 18/09/2015.
 31.2.  COMISSÃO GESTORA
 31.2.1.  Tem a atribuição de analisar os relatórios trimestrais e fi nal encaminhados pelo 
NAED; elaborar relatório fi nal contendo quadro comparativo entre as metas propostas, 
os resultados alcançados e o cumprimento dos respectivos prazos de execução, a partir do 
cronograma de execução, parte integrante do Programa de Trabalho elaborado pela O.S.
 31.3.  A Comissão Gestora é composta pelos seguintes Núcleos:
 31.3.1.  NÚCLEO DE ANÁLISE TÉCNICO-PEDAGÓGICO: composto por represen-
tantes dos seguintes órgãos da Secretaria Municipal de Educação:
 I.  Coordenadoria de Educação Básica - CEB;
 II.  Núcleo de Ação Educacional Descentralizado - NAED;
 III.  Coordenadoria de Nutrição - CONUTRI e;
 IV.  Coordenadoria de Arquitetura Escolar - CAE.
 31.3.2.  NÚCLEO DE CONTROLE E VERIFICAÇÃO DE CUSTOS: composto por 
representantes da Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Con-
vênios do Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Educação.
 31.4.  COMISSÃO DE AVALIAÇÃO: 
 31.4.1.  A Comissão de Avaliação será composta por, no mínimo, 03 (três) membros, 
servidores públicos de adequada qualifi cação, indicados pela Secretária Municipal de 
Educação e nomeados por Portaria, obedecidos os termos dos arts. 23 a 25 do Decreto 
Municipal nº 18.740/15.
 31.4.2.  A Comissão de Avaliação promoverá a análise dos relatórios produzidos pelo 
órgão designado para a fi scalização do contrato de gestão, podendo solicitar aos ór-
gãos da Secretaria Municipal de Educação ou à Instituição os esclarecimentos que se 
fi zerem necessários à realização de suas atividades.
 31.4.3.  Compete à Comissão de Avaliação encaminhar à Secretária Municipal de Educa-
ção, anualmente, até 31 de março, relatório conclusivo sobre a análise procedida, contendo 
inclusive eventuais recomendações sobre o ajuste celebrado e os resultados alcançados.
 31.5.  DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES:
O acompanhamento e gerenciamento contínuo do Contrato de Gestão pela SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO serão realizados pela Coordenadoria Setorial 
de Administração de Gerenciamento de Convênios, atrelada ao Departamento Finan-
ceiro, pela Coordenadoria de Educação Básica, atrelada ao Departamento Pedagógico, 
Coordenadoria de Nutrição e Coordenadoria de Arquitetura Escolar, atreladas ao De-
partamento de Apoio à Escola, devendo a Instituição designar responsáveis das áreas 
pedagógica e fi nanceira para igualmente acompanhá-lo e gerenciá-lo.
 31.6.  Compete ao Departamento Financeiro.
 31.6.1.  Transferir à O.S., os recursos de que trata a Cláusula 10 do contrato de gestão, 
nas datas estipuladas, desde que:
 I.  As prestações de contas no sistema de acompanhamento fi nanceiro estejam regula-
res e tenha sido comprovada a aplicação dos recursos fi nanceiros vinculados ao con-
trato de gestão e objeto pactuado;
 II.  Ao cumprimento das metas estabelecidas no subitem 17.2 deste Termo de Referência.

 31.6.2.  Alterar, suspender ou cancelar o repasse dos recursos fi nanceiros quando a O.S.
 I.  Deixar de cumprir quaisquer das obrigações previstas no contrato;
 II.  Não cumprir o Programa de Trabalho aprovado;
 III.  Não seguir as orientações Termo de Referência Técnica e demais instruções da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
 IV.  Não apresentar a prestação de contas no prazo;
 V.  As contas apresentadas forem rejeitadas;
 VI.  Utilizar os recursos em desacordo com os critérios estabelecidos pelo Contrato de 
Gestão e pelo Termo de Referência Técnica;
 VII.  Retenção de recursos (descontos em folha de pagamento), sem o comprovante de 
repasse aos órgãos competentes;
 VIII.  Não apresentar e/ou manter a regularidade fi scal exigida na formalização deste 
contrato de gestão;
 31.6.3.  Qualquer dos motivos acima elencados não poderá ensejar a interrupção do 
atendimento aos alunos vinculados ao presente contrato. 
 31.7.  Compete à Coordenadoria de Administração e Gerenciamento de Convênios do 
Departamento Financeiro:
 31.7.1.  Receber as prestações de contas apresentadas mensalmente pela O.S., no siste-
ma de acompanhamento fi nanceiro e, trimestralmente, receber os documentos físicos 
para comparar os originais com os documentos digitalizados no sistema, conforme 
publicação em Diário Ofi cial do Município;
 31.7.2.  Analisar as prestações de contas apresentadas mensalmente pela O.S., no sis-
tema de acompanhamento fi nanceiro;
 31.7.3.  Fiscalizar a utilização dos recursos fi nanceiros, observando as cláusulas do 
Contrato de Gestão vigente;
 31.7.4.  Trabalhar em parceria com os NAED’s, Coordenadoria de Educação Básica 
da Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria de Nutrição, Coordenadoria de 
Arquitetura Escolar, para todas as ações de acompanhamento, orientações e encami-
nhamentos relativos ao cumprimento do Contrato de Gestão;
 31.7.5.  Solicitar as O.S.s toda documentação exigida pelo Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo - TCE, referente a Prestação de Contas anual;
 31.7.6.  Conferir e elaborar demais documentos exigidos pelo TCE referente a Presta-
ção de Contas anual;
 31.7.7.  Inserir no sistema do TCE (SISRTS) todas as informações relativas aos contra-
tos de gestão, formalizados com a Secretaria Municipal de Educação.
 31.8.  Compete à Coordenadoria de Educação Básica:
 31.8.1.  Executar as ações centralizadas que envolvem o sistema de acompanhamento 
acadêmico (novas funcionalidades, orientações de uso e implementação, parametriza-
ção, planejamento, calendário, lista de espera, entre outros);
 31.8.2.  Trabalhar em parceria com os NAED’s, a Coordenadoria de Administração e 
Gerenciamento de Convênios do Departamento Financeiro, Coordenadoria de Nutri-
ção e Coordenadoria de Arquitetura Escolar, para todas as ações de acompanhamento, 
orientações e encaminhamentos relativos ao cumprimento do Contrato de Gestão;
 31.8.3.  Realizar o planejamento anual das turmas de alunos em parceria com o NAED e O.S.;
 31.8.4.  Analisar e emitir parecer sobre as solicitações das O.S.’s, no que compete às 
questões centralizadas;
 31.8.5.  Orientar e responder às consultas e dúvidas das equipes educativas dos NAE-
Ds, relativas aos Contratos de Gestão.
 31.8.6.  Realizar reuniões periódicas de orientação com presidentes e responsáveis pe-
dagógicos das O.S., que envolvam as ações e demandas centralizadas;
 31.8.7.  Realizar visitas aos CEI’s cogeridos, em parceria com o NAED, sempre que 
necessário;
 31.9.  Compete a Coordenadoria de Nutrição - CONUTRI:
 31.9.1.  Planejar os cardápios, tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo, obe-
decendo às diretrizes estabelecidas pela Resolução FNDE/CD/FNDE Nº 38, de 16 de 
Julho de 2009, e o cardápio padrão anual.
 31.9.2.  Licitar, receber, armazenar e distribuir os alimentos perecíveis e não perecí-
veis com ênfase em alimentos  in natura , respeitando a cultura alimentar regional e 
especifi cidades do calendário escolar, e atendendo às necessidades de cada categoria 
de acordo com a fase de desenvolvimento do aluno, tempo de permanência na uni-
dade educacional, as condições sociais da região e o calendário escolar, zelando pela 
qualidade dos produtos a serem adquiridos, bem como os cronogramas de entrega e o 
período de utilização dos mesmos.
 31.9.3.  Providenciar análises laboratoriais previstos em legislação pertinente ao tipo 
de alimento, sempre que necessário.
 31.9.4.  Assegurar que as normas de segurança alimentar, assim como as normas de 
operacionalização geral do Programa estejam sendo aplicadas nas cozinhas escolares, 
através de supervisão técnica por nutricionista habilitado.
 31.9.5.  Assegurar supervisão técnica por nutricionista habilitado também nos berçá-
rios existentes nos Centros de Educação Infantil (CEI’s), com orientação aos edu-
cadores quanto à padronização do cardápio normal e especial, introdução de novos 
alimentos e higiene.
 31.9.6.  Suprir o abastecimento de combustível, gás liquefeito de petróleo - GLP, e 
abastecer os produtos de para o uso da máquina de lavar louça, visando o preparo de 
refeições nas unidades educacionais, bem como, a higienização do local de trabalho, 
de modo a garantir o fornecimento das refeições nas unidades educacionais.
 31.9.7.  Adequar a quantidade de alimentos e o suprimento de GLP na medida em que 
ocorrer o aumento de demanda e inclusão de novas unidades educacionais, sem preju-
dicar a qualidade da alimentação escolar, durante a vigência do presente instrumento.
 31.9.7.1.  Disponibilizar a infraestrutura técnica e sanitária necessária nas Unidades 
Educacionais Municipais, de acordo com a legislação vigente, bem como equipamen-
tos e utensílios essenciais ao cumprimento dos trabalhos operacionais previstos neste 
Contrato de Gestão.
31.10. Compete à Coordenadoria de Arquitetura Escolar - CAE 
 31.10.1.  Orientar e autorizar serviços técnicos nas áreas de engenharia e arquitetura 
que se pretenda realizar nas dependências de imóveis pertencentes ou cedidos à Secre-
taria Municipal de Educação.
 31.10.2.  Realizar serviços de manutenção predial nos imóveis pertencentes à Secreta-
ria Municipal de Educação, compreendendo serviços relativos a:
 I.  Alvenaria, cobertura, estrutura, fundação, muros; gradís;
 II.  Instalação elétrica - circuito de alimentação de força e de iluminação;
 III.  Sistema hidráulico, esgoto e drenagem;
 IV.  Calhas e condutores pluviais;
 V.  Manutenção das Instalações do sistema de gás e fogões;
 VI.  Limpeza e desentupimento de caixas de gordura e rede interna de esgoto;
 VII.  Manutenção de serralheria;
 VIII.  Manutenção de  playground ;
 IX.  Manutenção e recarga de extintores.
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 31.10.3.  Instalar e fazer manutenção de sistemas de alarmes de intrusão;
 31.10.4.  Gerenciar serviço de controle de pragas urbanas (desinsetização, desratização);
 31.10.5.  Intermediar contato com a Secretaria de Infraestrutura para assuntos relativos 
a garantia de obra em prédios recém-construídos.
 31.12.  Compete ao Representante Regional:
 31.12.1.  Designar supervisores educacionais para realizar acompanhamento pedagó-
gico dos CEI’s cogeridos;
 31.12.2.  Encaminhar à Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de 
Convênios, os relatórios trimestrais e fi nal de acompanhamento da unidade educacio-
nal cogerida, elaborados pela supervisão.
 31.12.  Compete ao Supervisor Educacional:
 31.12. .  Realizar visitas periódicas aos CEI’s cogeridos, constante de seu Bloco de 
atuação, para orientar e observar o cumprimento do Programa de Trabalho aprovado 
quando da celebração Contrato de Gestão, considerando o disposto neste Termo;
 31.12.2.  Orientar e dirimir dúvidas das equipes gestoras das O.S.’s;
 31.12.3.  Participar do planejamento anual das turmas de crianças, sob a coordenação 
da Coordenadoria de Educação Básica;
 31.12.4.  Analisar e emitir parecer sobre as solicitações de alteração em atividades 
relativas ao desenvolvimento do Projeto Pedagógico;
 31.12.5.  Analisar e emitir parecer sobre as solicitações para saídas de estudo do meio 
e transporte de alunos.
 31.12.6  Orientar a elaboração e zelar pelo cumprimento do Calendário Letivo, de 
acordo com legislação própria.
 31.12.7.  Elaborar relatório técnico trimestral de monitoramento e avaliação da parce-
ria e relatório fi nal relativo à execução do objeto do contrato de gestão obedecendo ao 
seguinte cronograma anual:
 I.  1°trimestre - referente aos meses de fevereiro, março e abril, até 30 de maio;
 II.  2°trimestre - referente aos meses de maio, junho e julho, até 31 de agosto; 
 III.  3° trimestre - referente aos meses de agosto, setembro e outubro, até 31 de novembro;
 IV.  4°trimestre - referente aos meses de novembro, dezembro e janeiro, até 28 de 
fevereiro;
 V.  Relatório Final - referente ao período compreendido entre fevereiro e janeiro do ano 
subsequente, até 28 de fevereiro.

 MINUTA DE CONTRATO DE GESTÃO  
 PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPINAS / SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E ENTIDADE SEM FINALIDADE LUCRATIVA, QUALIFICA-
DA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. 
 OBJETO DO CONTRATO: GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE 
EDUCAÇÃO NO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL _____________ .
Pelo presente instrumento, de um lado o  MUNICÍ  PIO DE CAMPINAS , doravan-
te denominado  CONTRATANTE,  neste ato representado pela Secretária Municipal 
da Educação,  SOLANGE VILLON KOHN PELICER , qualifi cação, portadora 
do R.G. nº (número do documento), inscrita no CPF/MF sob o nº (número do do-
cumento); e de outro lado a  NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL , qualifi cada 
como Organização Social no Município de Campinas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
(número do documento), com endereço na Rua/Av. (endereço, bairro, cidade, estado 
e CEP), e com Estatuto arquivado no Cartório, doravante denominada  CONTRA-
TADA , neste ato representada por seu  Titular Representante ,  Nome representante 
OS ,qualifi cação, portador do R.G. nº (número do documento), inscrito no CPF/MF 
sob o nº (nº do documento), sob a égide da Constituição Federal, em especial nos 
artigos 205 a 214, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Municipal n.º 
101, de 19/03/2015, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Muni-
cipal n° 117 de 18/09/2015, o Decreto Municipal nº 18.740, de 19/05/2015, Decreto 
Municipal nº 18.786, de 08/07/2015, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
- LDBEN nº 9.394/96, Plano Municipal de Educação Lei n° 15.029 de 24/06/2015, 
e no que couber, a Lei Federal 8.666 de 21/06/1993 e o Decreto Municipal nº 16.215 
de 12/05/2008, Instrução Normativa n° 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo,  RESOLVEM  celebrar o presente  CONTRATO DE GESTÃO  referente 
ao gerenciamento e execução de atividades de ensino a serem desenvolvidos no prédio 
público municipal CEI - Centro de Educação Infantil (Nome da Unidade Educacional) 
cujo uso fi ca permitido pelo período de vigência do presente contrato, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:
 1.   PRIMEIRA - DO OBJETO. 
O presente  CONTRATO DE GESTÃO  e seus anexos têm por objeto a gestão e 
execução das atividades e serviços de ensino no CEI - Centros de Educação Infan-
til (Nome da Unidade Educacional), em conformidade com o Termo de Referência 
Técnica proposto, estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de 
execução que integram este instrumento para todos os efeitos.
1.1. A  CONTRATADA  obriga-se a executar os serviços como detalhados no  Termo 
de Referência Técnica , assim como manter o número mínimo de profi ssionais esta-
belecido no referido documento, atingindo o fi m a que se destina, com qualidade e 
efi cácia requeridas.
1.2. Fazem parte integrante deste  CONTRATO DE GESTÃO :
I. Anexo I - Termo de Referência Técnica
 2.   SEGUNDA   - DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
2.1. A data de início da vigência do presente  CONTRATO DE GESTÃO  é de 
 01/02/2018  estendendo-se até  31/01/2019 , podendo ser prorrogado por até 36 (trinta 
e seis) meses.
2.1.1. Em caso de atrasos, por qualquer uma das partes, no início das atividades, o 
valor total do ajuste sofrerá desconto Pro Rata Die entre a data de início da vigência e 
a data de início das atividades e serviços.
 3.   TERCEIRA   - DA PERMISSÃO DE USO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS. 
3.1. Com fulcro no §3º, artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 101, de 19 de 
março de 2015, bem como o disposto no artigo 20, inciso VII do Decreto nº 18.740, 
de 19 de maio de 2015, fi cam destinados à  CONTRATADA , mediante  PERMISSÃO 
DE USO,  os bens públicos inventariados e relacionados, que é parte integrante do 
presente Contrato, vigorando a  PERMISSÃO DE USO  dos referidos bens, durante a 
vigência do presente  CONTRATO DE GESTÃO. 
3.2. Os equipamentos necessários para a realização dos serviços contratados deverão 
ser mantidos pela  CONTRATADA  em perfeitas condições, salvo os desgastes natu-
rais decorrentes do uso dos mesmos, sob pena de indenizar a  CONTRATANTE  dos 
danos causados.
3.3. A  CONTRATADA  deverá administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe for 
permitido, até sua restituição ao Poder Público, garantindo, inclusive, a manutenção 
preventiva e corretiva dos referidos bens.
3.4. A  CONTRATADA  deverá comunicar à  CONTRATANTE  todas as aquisições de 
bens duráveis, desde que imprescindíveis e essenciais à execução do ajuste e previstos 

no Programa de Trabalho, em consonância com o Regulamento de Compras aprovado 
e mediante autorização prévia e expressa da Secretaria Municipal de Educação confor-
me item 22.13 do Termo de Referência Técnica. As aquisições deverão ser comunica-
das no prazo máximo  de 30 (trinta) dias  após a solicitação e deverá ser providenciada 
a documentação necessária para o processo de patrimonialização dos bens adquiridos, 
ocasião em que Relação de Bens  deverá ser atualizada, para constar o acréscimo dos 
referidos bens, mediante registro nos autos do protocolo administrativo que trata do 
presente Contrato de Gestão.
3.5. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser substituídos por outros de 
igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o patrimônio do Muni-
cípio.
3.5.1. A permuta dependerá de prévia avaliação do bem, e expressa autorização da Secreta-
ria Municipal de Educação.
3.6. Em caso de término do contrato ou desqualifi cação da  CONTRATADA , esta deverá 
entregar à  CONTRATANTE  a documentação necessária ao processo de patrimonialização 
dos bens adquiridos com recursos oriundos deste  CONTRATO DE GESTÃO , bem como 
os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações.
3.7. As benfeitorias realizadas nas unidades próprias da  CONTRATANTE , objetos deste 
 CONTRATO DE GESTÃO  serão incorporadas ao patrimônio municipal, não importando 
sua natureza ou origem dos recursos.
3.8. Anualmente, ou quando solicitado pela  CONTRATANTE , até o último dia útil do mês 
de janeiro, a  CONTRATADA  deverá entregar relatório atualizado do patrimônio do  CEI 
- Centro de Educação Infantil  sob sua gestão, para a Secretaria Municipal de Educação.
 4.   QUARTA   - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 
4.1. A  CONTRATADA  deverá apresentar até 30 dias corridos após a assinatura do ajuste, 
à Secretaria Municipal de Educação o Ato de Aprovação do Contrato de Gestão pelo Con-
selho de Administração da O.S.
4.2. A  CONTRATADA  deverá executar este contrato com plena observância das diretrizes 
técnicas e gerenciais estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação por meio de suas 
portarias e protocolos, da legislação referente ao Sistema Educacional e dos diplomas legais 
que regem a presente contratação, cabendo-lhe:
4.2.1. Executar as atividades e serviços de educação especifi cados neste  CONTRATO DE 
GESTÃO E SEUS ANEXOS  nos exatos termos da legislação pertinente, especialmente a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394/96 e;
4.2.1.1. Garantir a laicidade na prestação dos serviços de educação infantil, com observân-
cia das diretrizes da Secretaria Municipal da Educação, independentemente das convicções 
religiosas da  CONTRATADA ; 
4.2.1.2. Garantir a gratuidade de atendimento às crianças, sendo vedada qualquer cobrança, 
responsabilizando-se a  CONTRATADA  por cobrança indevida feita por seu empregado 
ou preposto;
4.2.1.3. Observar, em respeito ao fomento público, dos princípios da legalidade, impessoa-
lidade, publicidade, moralidade, efi ciência, motivação, fi nalidade, razoabilidade, proporcio-
nalidade e submissão ao efetivo controle administrativo;
4.2.1.4. Seguir estritamente as regras e procedimentos estabelecidos em seu Regulamento 
Próprio de aquisições para a contratação de obras e serviços, bem como para contratação de 
pessoal e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados.
4.2.2. Responsabilizar-se pela reparação ou indenização em decorrência de dano, material 
e/ou moral, por ação ou omissão, dolosa ou culposa praticadas por seus funcionários a ser-
viço desta contratação, aos usuários dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais;
4.2.3. Dispensar aos alunos, pais, responsáveis e demais cidadãos da comunidade tratamen-
to com dignidade, respeito, qualidade e igualdade;
4.2.4. Destinar gêneros alimentícios necessários à alimentação exclusiva das crianças con-
templadas nesse ajuste, de acordo com os padrões e a sistemática estabelecida no manual de 
boas práticas fornecido pela CEASA;
4.2.5. Enviar à supervisão do respectivo NAED para autorização, projetos de saídas para estu-
do do meio e atividades pedagógicas que deverão passar por análise e aprovação. 
4.2.6. Fornecer prontamente todas as informações e esclarecimentos porventura solicita-
dos pela  CONTRATANTE , por intermédio do órgão de supervisão desta, relativamente 
às atividades, operações, contratos, documentos e registros contábeis da  CONTRATADA ;
4.2.7. Observar fi elmente a legislação trabalhista, bem como manter em dia o pagamento 
dos salários e das obrigações tributárias e previdenciárias, fornecendo certidões de regulari-
dade fi scal, sempre que solicitadas pela  CONTRATANTE ;
4.2.8. A qualquer tempo, mediante justifi cativa apresentada ao  CONTRATANTE , propor a 
devolução de bens, cujo uso fora a ela permitido;
4.2.9. Executar os termos deste contrato com plena observância das diretrizes a seguir 
especificadas, assim como as Normas Técnicas constantes no  Termo de Referência 
Técnica. 
4.2.10. Observar a legislação disciplinadora da educação, a legislação municipal e as nor-
mas e  diretrizes técnicas  da  CONTRATANTE  por meio de suas portarias e protocolos.
4.2.11. Obrigar-se às alterações referentes às orientações técnicas para a prestação dos ser-
viços, após a devida comunicação da alteração.
4.2.12. Confi gurada a hipótese da cláusula anterior, o cumprimento das normas técnicas da 
Administração Municipal somente gerará a revisão de metas estabelecidas e/ou revisão do 
repasse de recursos, quando da demonstração documentada pela  CONTRATADA  de que as 
novas normas estabelecidas gerem custos adicionais ou inferiores aos previstos no Progra-
ma de Trabalho e da aprovação pela  CONTRATANTE,  o que deverá ser objeto de Termo 
Aditivo, caso necessário a revisão.
4.2.13. Participar dos processos de integração entre os equipamentos de educação na re-
gião, visando melhoria e maior efi ciência na prestação dos serviços de educação pública, 
de acordo com diretrizes estabelecidas pela  CONTRATANTE  por meio de suas portarias 
e protocolos.
4.2.14. Participar de projetos e programas de formação desenvolvidos pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação.
4.2.15. Permitir o acesso, ao estabelecimento de educação por ela gerenciado, aos servidores 
indicados pela  CONTRATANTE  e aos membros das diferentes comissões da Secretaria 
Municipal de Educação devidamente identifi cados, observadas as regras de funcionamento 
do CEI - Centro de Educação Infantil.
4.2.16. Respeitar as prerrogativas do Gestor Municipal, nos termos da legislação vigente, 
de realizar fi scalização, auditoria, avaliação, controle e normatização suplementar sobre a 
execução do objeto deste Contrato de Gestão.
4.2.17. Adotar todas as medidas necessárias para que as instâncias fi scalizadoras deste con-
trato, indicados pela  CONTRATANTE , acessem todas as informações de posse da  CON-
TRATADA  resultantes da execução do objeto deste contrato.
4.2.18. Disponibilizar todas as informações educacionais e fi nanceiras-contábeis, de acordo 
com critérios e periodicidade estabelecidos pela  CONTRATANTE  e sempre que solici-
tadas para a realização do acompanhamento, controle e avaliação das ações dos serviços 
contratados, colaborando com a fi scalização no emprego de recursos públicos e no integral 
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cumprimento deste Contrato de Gestão.
 Parágrafo Único -  A apresentação das informações nos prazos fi xados pela  CONTRA-
TANTE  não exime a  CONTRATADA  de apresentar as informações requeridas pelos ór-
gãos discriminados na Cláusula Sexta (Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização) duran-
te a execução do  CONTRATO DE GESTÃO .
4.2.19. Atualizar os dados dos sistemas de informação da Secretaria Municipal de Educação 
e outras pertinentes à execução do Contrato de Gestão, e os respectivos dados informados 
nos prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, bem como outros que 
vierem a ser exigidos pela  CONTRATANTE , e todos seus componentes. 
4.2.20. Atender todas as solicitações para a implantação de novos sistemas de informação, pela 
Secretaria Municipal de Educação. Em caso de geração de novos custos de aquisição, implan-
tação e manutenção destes, deverá a  CONTRATADA  apresentar documentação pertinente 
e Programa de Trabalho, que serão avaliados pela  CONTRATANTE , e poderá implicar em 
revisão do repasse de recursos, mediante Termo Aditivo.
4.2.21. Cumprir com a oferta e disponibilização de vagas, bem como, informar diariamente 
a Secretaria Municipal de Educação, a frequência das crianças matriculadas no CEI cogeri-
do por meio do sistema de acompanhamento acadêmico.
4.2.22. Manter atualizados, nos prazos estabelecidos pela  CONTRATANTE , os dados do 
sistema de acompanhamento fi nanceiro do presente  CONTRATO DE GESTÃO .
4.2.23. Manter, em local visível ao público em geral, placa indicativa do endereço e telefone 
da Ouvidoria Municipal e do órgão fi scalizador da  CONTRATANTE  para que os usuários 
possam apresentar as reclamações relativas aos serviços.
4.2.24. Enviar à  CONTRATANTE , ao término de cada exercício e sempre que solicitado 
Relatório de Execução do  CONTRATO DE GESTÃO , nos termos do art. 4º, inciso IX, da 
Lei Complementar nº 101 de 19 de março de 2015, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar Municipal n° 117 de 18/09/2015 e observadas as normatizações do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo.
4.2.25. A  CONTRATADA  apresentará à Comissão Gestora relatórios trimestrais pertinen-
tes à execução do Contrato de Gestão e relatório fi nal ao término de cada exercício, ou a 
qualquer momento, se solicitado, contendo comparativo específi co das metas propostas com 
os resultados alcançados.
4.2.26. Responsabilizar-se pela manutenção, guarda e arquivo de históricos e documentos 
do CEI - Centro de Educação Infantil, objeto deste contrato, observadas as normatizações 
vigentes.
4.2.27. Manter durante toda a vigência do contrato o integral cumprimento de todas as con-
dições de habilitação fi xadas no Edital do Chamamento.
4.2.28. Notifi car a  CONTRATANTE  acerca de eventuais alterações em seus estatutos e/
ou de seus representantes, enviando-lhe, no  prazo de 30 (trinta) dias , contados da data do 
registro da alteração, cópia dos documentos com as respectivas mudanças;
4.2.29. Cumprir integralmente os dispositivos contidos nas Instruções, Aditamentos, Reso-
luções e Comunicados vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
4.2.30. Participar de eventos para troca de experiências nas áreas de educação com as de-
mais Unidades Escolares da região;
4.2.31. Garantir atendimento a demanda espontânea e a demanda reprimida da Secretaria 
Municipal de Educação;
4.2.32. Garantir a participação da equipe gestora do CEI cogerido em todas as reuniões de 
assessoramento e/ou formação, realizadas pelo NAED/Departamento Pedagógico;
4.2.33. Cumprir prioritariamente as ordens judiciais para matrícula de alunos;
4.2.34.  Constituir  um Conselho de Escola, nos moldes da legislação vigente de acordo o 
Termo de Referência Técnica;
4.2.34.1. A composição do Conselho de Escoladeverá ser apresentada pela  CONTRATA-
DA , até 30 dias corridos após o início das atividades, à Secretaria Municipal de Educação.
4.2.35. Prestar a SME todas as informações referentes aos indicadores de resultados rele-
vantes à avaliação da execução do objeto do presente contrato;
4.2.36. Regularizar, no prazo estipulado, as pendências apontadas pela Coordenadoria Seto-
rial de Administração e Gerenciamento de Convênios/Departamento Financeiro;
4.2.37. Submeter-se à penalidade de retenção do repasse dos recursos públicos alteração e/
ou suspensão das parcelas subsequentes até sua regularização, quando constatadas quais-
quer irregularidades ou falhas, estando expressamente vedada a interrupção do atendimento 
dos alunos vinculados ao presente ajuste;
4.2.38. A  CONTRATADA  deverá devolver a municipalidade, quando da extinção/fi nali-
zação deste contrato, eventuais saldos que não tenham sido utilizados ou que tenha sido 
aplicado irregularmente, nos termos do disposto no art. 116, § 6º da Lei Federal nº 8.666/93;
4.2.39. A  CONTRATADA  obriga-se a doar ao Município de Campinas os bens adquiridos 
com os recursos públicos transferidos através do presente contrato.
4.3. DA GESTÃO DE PESSOAS.
4.3.1. A Organização Social deverá contratar sempre, por meio de processo seletivo, exceto 
na hipótese de sucessão trabalhista, com estrita observância da impessoalidade todo o pes-
soal necessário e sufi ciente para a execução das atividades previstas neste  CONTRATO 
DE GESTÃO .
4.3.1.1. O processo de contratação de pessoal deve ser precedido de prévia divulgação que 
garanta iguais condições de disputa aos interessados, com defi nição e publicização de crité-
rios objetivos de classifi cação.
4.3.1.2. Os contratos de trabalho celebrados pela  CONTRATADA  serão regidos pela Con-
solidação das Leis Trabalhistas (CLT), não gerando vínculo empregatício com a  CONTRA-
TANTE. 
4.3.1.3. A  CONTRATADA  deverá trimestralmente, através do sistema de acompanhamento 
fi nanceiro, prestar informações acerca das rescisões dos contratos de trabalho que efetuar, 
juntamente à comprovação de quitação das respectivas verbas rescisórias.
4.3.2. A  CONTRATADA  deverá responsabilizar-se pelo recolhimento dos encargos traba-
lhistas, previdenciários, fi scais e fi nanceiros resultantes da execução do objeto deste contrato, 
devendo ainda nesse contexto, seguir as cláusulas presentes neste instrumento.
4.3.3. A remuneração e as vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos empre-
gados da  CONTRATADA   não poderão  exceder a média de valores praticados no mercado, 
no âmbito da Região Metropolitana de Campinas.
4.3.3.1. Os valores  a serem percebidos pelo Dirigente e/ou membros da Diretoria Exe-
cutiva da Organização Social não poderão  ultrapassar o limite estabelecido no inciso 
II do § 2°, do artigo 29 da Lei Federal n° 12.101/09 (alterada pelas Leis nº 12.868/13 e 
13.151/15), sendo que o valor-base para cálculo deverá ser considerado do Poder Executivo 
Municipal.
4.3.4. A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á, civil e criminalmente perante os usuários, 
por eventual indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes da execução deste 
contrato.
4.3.5. A  CONTRATADA  deverá manter controle do ponto biométrico ou ponto eletrônico 
de todos os profi ssionais em serviço na Unidade, mantendo sob sua guarda para eventual 
solicitação por parte da  CONTRATANTE .
4.3.6. A  CONTRATADA  deverá apurar eventual falta funcional de seus empregados e de-
mais prestadores de serviços por ela contratados, na execução deste contrato, e impor-lhes 

a sanção devida.
4.3.7. As disposições do inciso anterior deverão ser cumpridas também sempre que solici-
tado pela  CONTRATANTE. 
4.3.8. Não poderão ser contratadas, com recursos repassados pela  CONTRATANTE , pes-
soas físicas ou jurídicas que estejam impedidas de contratar com a Administração Pública.
4.3.9. A  CONTRATADA  fi ca ciente de que é vedado ter como conselheiros, administrado-
res e dirigentes servidores públicos municipais, estaduais e federais mesmos que afastados 
de suas funções públicas, com ou sem prejuízo de vencimentos, com exceção da hipótese 
prevista na Cláusula 5.7.
4.3.10. A  CONTRATADA  deverá manter em seu poder cadastro atualizado dos profi ssio-
nais contratados, e demais documentos contidos no item 10 do Termo de Referência Técni-
ca, sendo que esses documentos/registros deverão ser colocados à disposição de qualquer 
representante da Secretaria Municipal de Educação, quando solicitado, a qualquer tempo na 
duração do Contrato de Gestão.
4.3.11. Mensalmente, a  CONTRATADA  encaminhará à  CONTRATANTE  a relação no-
minal dos empregados vinculados a este contrato, em observância às estipulações da Lei 
Municipal 14.666 de 28 de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
18.183, de 10 dezembro de 2013.
4.4. DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES.
4.4.1. A  CONTRATADA  deverá providenciar a publicação em D.O.M., no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do presente contrato, o Regula-
mento Próprio de aquisições para a contratação de obras e serviços, bem como para contra-
tação de pessoal e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados em observância 
ao artigo 16 da Lei Complementar Municipal n° 101, de 19 de março de 2015, observadas as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar n° 117 de 18 de setembro de 2015.
4.4.1.1. O Regulamento de que trata o inciso 4.3.1 deverá ser aprovado pela  CONTRA-
TANTE , conforme artigo 16 da Lei Complementar Municipal nº 101, de 19 de março de 
2015, observadas as alterações introduzidas pela Lei Complementar n° 117 de 18 de setem-
bro de 2015.
4.4.1.2. A comprovação da publicação do Regulamento mencionado no inciso 4.3.1 deverá 
ser encaminhado pela  CONTRATADA  à  CONTRATANTE , no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis após a publicação, juntamente à comprovação da aprovação pelo Conselho de Admi-
nistração da  CONTRATADA .
4.4.2. É vedada a aplicação dos recursos para despesas abaixo elencadas e outras descritas 
no Termo de Referência Técnica: 
4.4.2.1. Pagamento de multas, juros, taxas, tarifas administrativas de qualquer natureza e 
tarifas bancárias, incluindo aquelas por atraso de pagamento dos encargos fi scais, trabalhis-
tas e previdenciários;
4.4.2.2. Transferência de recursos fi nanceiros, a qualquer título, a terceiros;
4.4.2.3. É expressamente vedada a realização de despesas a título de taxa de administração, 
de gerência ou similar;
4.4.2.4. Pagamento a servidores da administração pública estadual, municipal e federal;
4.4.2.5. Contratação de empresa de propriedade de membros da diretoria da Organização 
Social, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, co-
lateral ou por afi nidade até o 2º grau, sejam estes contratados ou prestadores de serviço 
autônomo;
4.4.2.6. Pagamento, a qualquer título aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em 
linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau, dos membros da diretoria, sejam estes 
contratados ou prestadores de serviço autônomo.
4.4.3. Os recursos públicos fi nanceiros repassados poderão ser utilizados para pagamento 
de despesas de acordo com o Termo de Referência Técnica e desde que expressamente 
previstas no Programa de Trabalho confeccionado nos termos da Lei Federal 8.666/93 c/c o 
art. 4º do Decreto Municipal nº 16.215/2008, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.
4.4.3.1. Poderão ser contempladas ainda as despesas com:
4.4.3.1.1. Pequenos, imprevisíveis e excepcionais reparos no imóvel  desde que  previstos no 
programa de trabalho, mediante autorização prévia e expressa da Coordenadoria de Arquite-
tura Escolar - CAE, respeitando os limites de valores estabelecidos no Termo de Referência 
Técnica.
4.4.3.1.2. Aquisição de bens duráveis, imprescindíveis e essenciais à execução do ajuste, 
desde que previstos no Programa de Trabalho e mediante autorização prévia e expressa da 
Comissão Gestora.
4.4.4. Em hipótese nenhuma a  CONTRATADA  poderá contratar com terceiros os serviços 
relacionados às atividades fi ns deste contrato. Poderão ser contratados com terceiros os 
serviços ligados à atividade-meio da Organização Social, desde que devidamente compro-
vada a impossibilidade de prestação direta pela Organização Social. Em qualquer hipótese, 
deve ser observado o limite dos recursos fi nanceiros repassados pela  CONTRATANTE  
e a responsabilidade da  CONTRATADA  pelo reconhecimento dos encargos decorrentes.
4.4.4.1. Na hipótese excepcional em que houver necessidade da contratação de serviços re-
lacionados à atividade-meio, além das limitações impostas no Termo de Referência Técnica, 
observar-se-á o caráter temporário, a eventualidade, a ausência de subordinação direta do 
prestador e os limites delineados na Súmula 331 do TST.
4.4.5. A observância dos itens anteriores deverá, a qualquer tempo, ser comprovada pela 
 CONTRATADA , por solicitação da  CONTRATANTE , sob a pena de glosa dos recursos 
a serem pagos.
4.5. DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.
4.5.1. A  CONTRATADA  obriga-se, na prestação dos serviços objeto deste contrato, a utili-
zar os logotipos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, observar as diretrizes 
defi nidas pela  CONTRATANTE  e em cumprimento ao disposto no Art. 37, § 1º da Cons-
tituição Federal.
4.5.2. A  CONTRATADA  deverá afi xar aviso, em local visível, de sua condição de Ins-
tituição qualifi cada como Organização Social de Educação, e de gratuidade dos serviços 
prestados nessa condição. 
4.5.3. A  CONTRATADA  deverá sempre informar à  CONTRATANTE  quando fornecer 
informações aos meios de comunicação acerca da prestação de serviços objeto deste  CON-
TRATO DE GESTÃO .
 5.   QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
Para execução dos serviços objeto do presente  CONTRATO DE GESTÃO , a  CONTRA-
TANTE  compromete-se a:
5.1. Disponibilizar à  CONTRATADA  os meios necessários à execução do objeto, conforme 
previsto neste  CONTRATO DE GESTÃO .
5.2. Garantir o fornecimento de  kit  de material, uniformes e alimentação escolar do CEI - 
Centro de Educação Infantil.
5.3. Garantir os recursos fi nanceiros para a execução do objeto deste  CONTRATO DE 
GESTÃO,  fazendo o repasse mensal à  CONTRATADA , nos termos do disposto neste 
contrato e conforme as disponibilidades orçamentárias.
5.4. Programar no orçamento do Município, para os exercícios subsequentes ao da assina-
tura do presente  CONTRATO DE GESTÃO , os recursos necessários para a execução do 
objeto contratual.
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5.5. Defi nir anualmente, com a  CONTRATADA , o atendimento educacional, agrupamento 
e período de atendimento a ser prestado.
5.6. Permitir o uso dos bens móveis e imóveis especifi cados na Relação de Bens do presente 
 CONTRATO DE GESTÃO , bem como nos termos do artigo 12, §3º da Lei Complementar 
Municipal nº 101 de 19 de março de 2015, com as alterações introduzidas pela Lei Comple-
mentar Municipal n° 117 de 18/09/2015, e do inciso VII do artigo 20 do Decreto Municipal 
nº 18.740, de 19 de maio de 2015.
5.7. A  CONTRATANTE  poderácolocar à disposição da  CONTRATADA,  servidores 
públicos de seu quadro de pessoal permanente, sendo garantidos aos servidores todos os 
direitos e vantagens estabelecidos em lei, vedada a incorporação de qualquer vantagem 
pecuniária que vier a ser paga pela  CONTRATADA  aos vencimentos ou à remuneração de 
origem do servidor cedido, observadas, nesse caso, todas as estipulações da Lei Comple-
mentar Municipal nº 101, de 19 de março de 2015, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar Municipal n° 117 de 18/09/2015, regulamentada pelo Decreto nº 18.740, de 
19 de maio de 2015. 
5.8. Realizar a administração deste  CONTRATO DE GESTÃO , especialmente com vistas a:
5.8.1. Elaborar os instrumentos para o monitoramento e avaliação contratual;
5.8.2. Acompanhar e avaliar os indicadores de qualidade e as prestações de contas da  CON-
TRATADA ;
5.8.3. Elaborar e executar o Sistema de Pagamento com pedidos de reserva, empenho e 
liquidação;
5.8.4. Fazer cumprir as deliberações emanadas dos órgãos de acompanhamento, avaliação 
e controle, bem como de regulação de acesso, indicados na cláusula 6ª deste  CONTRATO 
DE GESTÃO ;
5.8.5. Indicar os órgãos da Secretaria Municipal de Educação, assim como os representantes 
para compor as Comissões mencionadas nos itens 6.1.2, 6.1.3 para atuar junto à  CONTRA-
TADA. 
5.9. Efetuar, com a utilização dos indicadores relacionados no Termo de Referência Técnica, 
ao fi nal de cada exercício, análise objetiva da capacidade técnica e das condições da pres-
tação de serviços efetuadas pela  CONTRATADA , com vistas à eventual continuidade da 
execução do objeto contratual pela mesma.
5.10. Com a fi nalidade de efetuar acompanhamento e avaliação do cumprimento das metas 
e obrigações de responsabilidade da  CONTRATADA , a Secretaria Municipal de Educação 
constituirá Comissão de Avaliação em 10 (dez) dias após a assinatura da presente avença.
5.11. Com o propósito de imprimir efi cácia, validade e transparência, a portaria de institui-
ção da Comissão de Avaliação será publicada em Diário Ofi cial do Município.
5.12. Acompanhar, por intermédio do respectivo Núcleo de Ação Educacional Descentra-
lizado - NAED, a execução das metas previstas no Programa de Trabalho apresentado pela 
 CONTRATADA , bem como a inserção da freqüência mensal das crianças matriculadas e 
efetivamente atendidas no sistema de acompanhamento acadêmico.
5.13. Orientar, supervisionar e propor atividades de formação, por intermédio do Depar-
tamento Pedagógico/Coordenadoria Setorial de Formação/ Núcleo de Ação Educacional 
Descentralizado - NAED, com vistas ao aperfeiçoamento e atualização dos profi ssionais 
pagos com o recurso deste ajuste.
5.14. Orientar e acompanhar, por intermédio do Núcleo de Educação Especial/Coordenado-
ria de Educação Básica/Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, o 
processo de inclusão da criança com defi ciência.
5.15. Elaborar relatório governamental sobre a execução do objeto contratado contendo 
comparativo entre as metas propostas no Projeto Pedagógico e os resultados alcançados, 
bem como o número de crianças/alunos atendidos.
5.16. Emitir parecer conclusivo elaborado nos termos dos artigos pertinentes das Instruções 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
5.17. Emitir relatório conclusivo da análise da execução do contrato de gestão, elaborado 
pela Comissão de Avaliação, contendo inclusive demonstração da economicidade auferida 
pela Administração durante o período em análise.
 6.   SEXTA   - DO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FIS-
CALIZAÇÃO. 
6.1. O acompanhamento, monitoramento, avaliação e fi scalização da execução do presente 
 CONTRATO DE GESTÃO  serão realizados pelos seguintes órgãos:
6.1.1. Conselho de administração da contratada 
6.1.2. Comissão gestora composta por dois núcleos: 
6.1.2.1. Núcleo de análise técnico-pedagógico: 
6.1.2.2. Núcleo de controle e verifi cação de custos 
6.1.3. Comissão de avaliação 
 Parágrafo Único : A composição e as atribuições dos órgãos indicados no inciso 6.1 cons-
tam descritas no Termo de Referência Técnica. 
 7.   SÉRIMA   - DO FINANCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO. 
7.1. CONDIÇÕES GERAIS.
A transferência de recursos referentes às despesas do presente contrato será realizada sob 
as seguintes condições:
7.1.1. A  CONTRATADA  deverá possuir Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ es-
pecífi co e exclusivo para este  CONTRATO DE GESTÃO , que deverá ser obtido pela  CON-
TRATADA  no prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura deste contrato, constando 
como “Nome Empresarial” o nome titular da  CONTRATADA , e constando como “Nome 
Fantasia”, o nome do  “Centro de Educação Infantil   (Nome da Unidade Educacional)  ”, 
 para a abertura da conta-corrente de movimentação e demais operações comerciais.
7.1.2. A  CONTRATADA  deverá possuir conta-corrente única, específi ca e exclusiva para 
este Contrato de Gestão, constando como titular a  CONTRATADA,  junto ao Banco do Bra-
sil ou Caixa Econômica Federal, para as movimentações bancárias referentes aos repasses 
de recursos do  TESOURO MUNICIPAL. 
7.1.3. Havendo mais de um  CONTRATO DE GESTÃO  e independentemente da existên-
cia de conta bancária já cadastrada para recebimento dos valores repassados pela  CON-
TRATANTE,  a  CONTRATADA  deverá providenciar a abertura de nova conta bancária 
para transferir os valores oriundos de cada ajuste, a fi m de que permaneçam separados para 
todos os fi ns, inclusive verifi cação contábil.
7.1.4. A  CONTRATADA  deverá apresentar mensalmente em sua prestação de contas ex-
tratos bancários de movimentação de conta-corrente e de investimentos, demonstrando a 
origem e aplicação dos recursos.
7.1.5. A  CONTRATADA  deverá realizar a Prestação de Contas através do sistema de acom-
panhamento fi nanceiroda  CONTRATANTE. 
7.1.6. A  CONTRATADA  deverá disponibilizar permanentemente à  CONTRATANTE , 
responsável pelo acompanhamento e avaliação do  CONTRATO DE GESTÃO , todas as 
informações relacionadas aos recursos pagos, demonstrativos gerenciais e extratos bancá-
rios.
7.2. DOS RECURSOS FINANCEIROS.
Pela execução das atividades e serviços de educação objeto deste  CONTRATO DE GES-
TÃO , a  CONTRATANTE  pagará à  CONTRATADA  os valores defi nidos no  Programa 
de Trabalho , parte integrante deste  CONTRATO DE GESTÃO , no prazo e condições 

nele estabelecidos.
7.2.1. A  CONTRATANTE , por meio da Secretaria Municipal de Educação, fará o repasse 
oriundo da dotação orçamentária correspondente a cada exercício. 
7.2.2. Os recursos previstos nesta cláusula serão repassados mensalmente em contrapresta-
ção dos serviços contratados, condicionado a comprovação dos recolhimentos de todos os 
encargos sociais dos empregados que atuam na execução deste contrato;
7.2.3. Os repasses fi nanceiros serão utilizados exclusivamente para o pagamento das des-
pesas previstas no Programa de Trabalho e cronograma de desembolso fi nanceiro constante 
dos anexos, sendo  EXPRESSAMENTE  vedada sua redistribuição e aplicação em fi nali-
dade diversa;
7.2.4. Os Valores, tipo de Agrupamento e período de atendimento (integral ou parcial) estão 
descritos no Programa de Trabalho, parte integrante do Contrato;
7.2.5. O presente contrato poderá ser aditado em estrita observância ao ordenamento jurídi-
co nacional e municipal para o atendimento da fi nalidade e interesse público.
7.2.6. A programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração do contrato está 
inicialmente cadastrada sob a dotação a seguir indicada, sendo permitidas alterações, caso 
necessário, e desde que admitidas pela legislação vigente: 07120.12.365.4009.4188.339039-
01.210.000.
7.2.7. O valor do  CONTRATO DE GESTÃO  para o período de 12 (doze) meses é de até 
R$ __________ (_____________), na forma e condições estabelecidas no inciso 7.3 e em 
conformidade com a avaliação dos critérios estabelecidos, de acordo com a cláusula 10 
deste  CONTRATO DE GESTÃO .
7.2.8. Além do montante acima descrito, poderá ser repassada a quantia de até R$ XX XXX 
XX XX (XXXX XXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX X), reserva-
da para o eventual pagamento de verbas rescisórias, e que apenas será liberada no caso de 
extinção ou renúncia do presente contrato, e mediante prévia reserva orçamentária, aprova-
ção do comitê gestor, e autorização da autoridade competente.
7.2.9. Durante a vigência do termo de contrato, eventuais saldos de recursos poderão ser 
acumulados à(s) parcela(s) subsequente(s) para a execução do objeto.
7.2.10. O valor destinado ao cumprimento dos objetivos deste contrato pela  CONTRA-
TADA  compreende a inclusão de todas as despesas referentes a salários, encargos sociais, 
trabalhistas, tributários e previdenciários, bem como aquisição de materiais de consumo, 
material didático e demais despesas necessárias ao alcance dos padrões compatíveis de fun-
cionamento do CEI cogerido. 
7.2.11. O pagamento a ser efetuado à  CONTRATADA  fi ca também condicionado à apre-
sentação dos documentos comprobatórios das obrigações para com o INSS, FGTS e ISSQN 
referentes ao trimestre anterior;
7.2.12. Na eventualidade do relatório da Comissão Gestora apontar irregularidades na exe-
cução do objeto pactuado, ou em caso de falta ou incorreção nos comprovantes de quitação 
das obrigações tributárias e dos encargos sociais, o prazo para pagamento se dará em até 05 
(cinco) dias úteis da respectiva regularização;
7.2.13. Deverá ser aprovado a cada período de 12 (doze) meses, novo Projeto Pedagógico 
e novo Plano de Aplicação Financeiro, com as devidas justifi cativas, observado o valor 
inicialmente previsto para o contrato.
7.2.14. Os recursos pagos à  CONTRATADA , enquanto não utilizados, deverão obrigato-
riamente ser por esta aplicados, em cadernetas de poupança se a previsão de seu uso for 
igual ou superior a 01 (um) mês, ou em fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização 
verifi car-se prazos menores do que 01 (um) mês, eximindo a  CONTRATANTE  dos riscos 
assumidos nestas aplicações.
7.2.14.1. A  CONTRATADA  deverá, nesta conta aplicação, manter os recursos fi nanceiros 
destinados ao provisionamento das despesas a serem efetuadas com o 13º salário, o terço 
de férias e a média dos reajustes estabelecida pelos dissídios coletivos das categorias dos 
funcionários contratados para a execução dos serviços objeto do presente  CONTRATO 
DE GESTÃO. 
7.2.14.2. A conta de aplicação deverá ser específi ca e vinculada a conta do contrato de 
gestão.
7.2.15. Os rendimentos das aplicações fi nanceiras, inclusive aqueles relativos ao provisio-
namento previsto no inciso 7.2.14.1 devem ser aplicados, exclusivamente, no objeto deste 
 CONTRATO DE GESTÃO .
7.2.16. As despesas deverão observar as previsões constantes no Programa de Trabalho, 
observado o Plano de Aplicação Financeiro, bem como, as orientações contidas no Termo 
de Referência Técnica.
7.3. DAS CONDIÇÕES DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
O repasse de recursos referentes às despesas decorrentes do contrato será realizado da se-
guinte forma:
7.3.1. A  CONTRATANTE , por meio da Secretaria Municipal de Educação, fará o repasse 
mensal, conforme  Programa de Trabalho , parte integrante deste contrato, sendo o primei-
ro no início da vigência e os demais até o terceiro dia útil do mês subsequente.
7.3.2. O pagamento estará condicionado:
7.3.2.1. À correta prestação de contas, livre de inconsistências, conforme critérios estabe-
lecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas, bem como ao envio tempes-
tivo da documentação completa, conforme defi nido na cláusula 8.5 e Termo de Referência 
Técnica.
7.3.2.2. Ao cumprimento das metas estabelecidas no Programa de Trabalho.
7.3.3. Os repasses fi nanceiros destinam-se à aplicação exclusiva na execução do objeto des-
te Contrato.
 8.   OITAVA   - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO ACOMPANHAMENTO DA EXE-
CUÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL. 
8.1. O acompanhamento e fi scalização da execução fi nanceira e contábil será realizado me-
diante a elaboração de documentos das prestações de contas mensais, trimestrais e anuais. 
Os referidos documentos deverão ser enviados aos responsáveis pelas avaliações e aprova-
dos pelo Conselho de Administração.
8.1.1. A Prestação de Contas a ser apresentada pela Organização Social deverá obedecer às 
Instruções Normativas vigentes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
bem como as orientações contidas no Termo de Referência Técnica.
8.2. As informações da execução fi nanceira e contábil do presente Contrato deverão ser-
disponibilizadas mensalmente pela  CONTRATADA , através da inserção e digitação no 
sistema de acompanhamento fi nanceiro . 
8.3. No prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do presente Contrato, a  CONTRA-
TADA  deverá indicar de forma expressa, mediante ofício a Coordenadoria Setorial de Con-
vênios da Secretaria Municipal de Educação, representante(s) que será(ão) responsável(is) 
pela alimentação dos dados no sistema de acompanhamento fi nanceiro.
8.3.1. O ofício de indicação do(s) representante(s) deve ser fi rmado pelo representante legal 
da  CONTRATADA  e conter no mínimo o nome completo do representante indicado, CPF 
e função que exerce na Organização Social.
8.3.2. O(s) representante(s) indicado(s) deverá(ão) comparecer a Coordenadoria de Con-
vênios da Secretaria Municipal de Educação, no prazo 03 (três) dias úteis após a formal 
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indicação, a fi m de promover(em) o cadastramento e capacitação para utilizar o sistema de 
acompanhamento fi nanceiro, assim como a existência do suporte à distância. 
8.3.3. A indicação do representante não dispensa a responsabilidade do representante legal 
da Organização Social, no tocante à prestação de contas fi nanceira e contábil do presente 
Contrato.
8.4. Poderão ser glosadas pela  CONTRATANTE  as despesas que não se enquadrarem no 
objeto do  CONTRATO DE GESTÃO,  além daquelas que não estiverem previstas e apro-
vadas no Programa de Trabalho pactuado com a  CONTRATADA  e, ainda, as despesas 
que não estejam em conformidade com o regramento descrito no  Termo de Referência 
Técnica , parte integrante do presente ajuste.
8.5. A Organização Social deverá encaminhar conforme cronograma publicado no Diário 
Ofi cial do Município, à Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Con-
vênios documentos originais, descritos no item 29 do Termo de Referência Técnica, para 
conferência das prestações de contas inseridas no sistema de acompanhamento fi nanceiro e 
demais documentos abaixo relacionados:
8.5.1. Relatório de Prestação de Contas, do sistema de acompanhamento fi nanceiro, devi-
damente assinado pelo presidente da Organização Social ou representante legal de acordo 
com o estatuto social;
8.5.2. Conciliação Bancária devidamente assinada pelo presidente da Organização Social ou 
representante legal de acordo com o estatuto social;
8.5.3. Extrato Bancário Mensal da conta-corrente específi ca para movimentação dos re-
cursos;
8.5.4. Extrato Bancário mensal da Conta de Aplicação Financeira e da Conta de Investi-
mento; 
8.5.5. Folha de Pagamento e resumo geral;
8.5.6. Certidões de regularidade fi scal vigente da Organização Social.
 9.   NONA   - MANUTENÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS 
E CONTÁBEIS. 
9.1. A  CONTRATADA  deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fi scais e 
contábeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas, de-
vendo apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fi scalizadores competentes e pela 
Secretaria Municipal de Educação.
9.2. Todos os comprovantes fi scais deverão ser emitidos em nome da  CONTRATADA  e 
seus originais fi carão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fi scalizadores.
9.3. As notas fi scais e demais documentos de despesas deverão estar devidamente quitadas 
e com seus respectivos comprovantes de pagamento, contendo aposição de carimbo identi-
fi cador da  CONTRATADA .
9.4. Somente serão aceitos os recibos e as notas fi scais quando forem emitidos com datas 
posteriores à assinatura do  CONTRATO DE GESTÃO  e de seus respectivos  TERMOS 
ADITIVOS  e de acordo com o Programa de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira, 
e conforme o regramento descrito no Termo de Referência Técnica parte integrante do pre-
sente Contrato.
9.5. Nos termos da legislação em vigor, o balanço patrimonial da  CONTRATADA  deverá 
ser encaminhado à  CONTRATANTE , até o dia 30 (trinta) de abril do exercício subsequente.
9.5.1. O balanço patrimonial e demais prestações de contas da  CONTRATADA  devem, 
necessariamente, ser publicados no Diário Ofi cial do Município.
 10.   DÉCIMA   - PARÂMETROS PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. 
Os parâmetros para transferência dos recursos fi nanceiros seguirão os critérios estabelecidos 
no Programa de Trabalho, parte integrante deste contrato e conforme abaixo estabelecido:
10.1. A transferência dos recursos fi nanceiros à  CONTRATADA  será efetivada mediante a 
liberação de  parcelas mensais. 
10.2. Os repasses dos recursos poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados, 
quando:
10.2.1. A Organização Social deixar de cumprir quaisquer das obrigações previstas no contrato;
10.2.2. Não cumprir o estabelecido no Programa de Trabalho aprovado;
10.2.3. Não seguir as orientações do Termo de Referência Técnica e demais instruções da 
SME;
10.2.4. Não apresentar a prestação de contas no prazo previsto;
10.2.5. As contas apresentadas forem rejeitadas;
10.2.6. Utilizar os recursos em desacordo com os critérios estabelecidos pelo Contrato de 
Gestão e Termo de Referência Técnica;
10.2.7. Retenção de recursos (descontos em folha de pagamento), sem o comprovante de 
repasse aos órgãos competentes;
10.2.8. Não apresentar e/ou manter a regularidade fi scal exigida na formalização deste contrato.
10.3. Qualquer dos motivos elencados nos incisos 10.2.1 a 10.2.8 não poderá ensejar a 
interrupção do atendimento aos alunos vinculados ao presente contrato, observando-se o 
princípio do contraditório e ampla defesa.
10.4. Os repasses poderão ser reduzidos, em razão de despesas glosadas pelo Departamento 
Financeiro da Secretaria Municipal de Educação quando da utilização dos recursos em de-
sacordo com os critérios estabelecidos para a execução, comprovada por análise documental 
ou supervisão.
 11.   DÉCIMA PRIMEIRA   - DA COMUNICACAO. 
11.1. Comunicar imediatamente ao NAED/Departamento Pedagógico/Secretaria Municipal 
de Educação todo e qualquer fato inusitado pertinente à execução do objeto, tais como pa-
ralisação das atividades e outras intercorrências.
 12.   DÉCIMA SEGUNDA   - DAS PENALIDADES. 
12.1. A Secretaria Municipal de Educação adotará os procedimentos abaixo descritos caso ocor-
ram irregularidades na execução do contrato formalizado com a Organização Social:
12.1.1. Notifi cação formal à Organização Social para que, em 05 (cinco) dias úteis, preste 
contas ou sane as irregularidades observadas na execução do plano de aplicação, podendo 
acarretar em suspensão de novos repasses;
12.1.2. Caso seja insufi ciente a resposta da Organização Social, ou em caso de inércia, se 
confi gurará em inadimplência da executora, a Secretaria Municipal de Educação rejeitará a 
prestação de contas e publicará em Diário Ofi cial do Município que a Organização Social 
“ encontra-se inadimplente com os recursos recebidos “ e, portanto, impedida de receber 
novos recursos;
12.1.3. Notifi cará à Organização Social para providenciar a devolução dos recursos rece-
bidos;
12.1.4. O processo da Organização Social será encaminhado ao órgão competente da Prefei-
tura para que seja registrado que a mesma não poderá receber novos recursos do Município. 
A baixa da inadimplência só ocorrerá quando regularizada a prestação de contas, ou quando 
os valores (corrigidos monetariamente) forem restituídos ao Município.
12.1.5. Caso não ocorra a devolução dos recursos, serão ofi ciados o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ainda serão empreendidas medidas visando à 
restituição dos recursos.
12.2. A inobservância, pela  CONTRATADA , de cláusula ou obrigação constante deste 
 CONTRATO DE GESTÃO , autorizará a  CONTRATANTE  a aplicar em cada caso, com 
observância do direito ao contraditório e ampla defesa, as sanções previstas nos art. 86 a 88 

da Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações, quais sejam:
12.2.1. Advertência;
12.2.2. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios:
12.2.2.1. Pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, que não diga respeito dire-
tamente, a execução do objeto, multa de 0,5 % a 10,00 % (de meio ponto percentual até dez 
por cento) do valor mensal dos serviços contratados.
12.2.2.2. Pela rescisão do  CONTRATO DE GESTÃO  por culpa da  CONTRATADA , 
multa de 10,00 % (dez por cento) sobre o valor mensal dos serviços contratados.
12.2.2.3. O valor de eventual multa será descontado dos pagamentos devidos à  CONTRA-
TADA. 
12.2.3. Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar, bem como de cele-
brar convênios e parcerias com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos;
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar, bem como celebrar convênios e 
parcerias com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida desde que ressarcida a administração dos prejuízos resultan-
tes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;
12.3. A imposição das penalidades previstas no inciso 12.2 será proporcional à gravidade do 
fato que a motivar, consideradas as circunstâncias objetivas do caso, e dela será notifi cada 
a  CONTRATADA .
12.4. As sanções previstas nos incisos 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4 poderão ser aplicadas associa-
das à sanção prevista no inciso 12.2.2.
12.5. Caberá recurso a Secretária Municipal de Educação em face da decisão que aplicar à 
 CONTRATADA  quaisquer das sanções indicadas nesta cláusula, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados a partir da data de publicação, na imprensa ofi cial, da decisão recorrida.
12.6. Apuradas infrações na execução das licitações e dos contratos, caberá à SMA ou ao 
órgão gestor, através do titular da pasta, encaminhar à Secretaria de Assuntos Jurídicos soli-
citação de abertura de procedimento de aplicação de penalidades.
12.6.1. A solicitação descrita no inciso 12.6 será detalhada pela SME de modo a indicar, de 
forma clara e precisa, a infração cometida, bem como as cláusulas contratuais infringidas 
pela  CONTRATADA. 
12.6.2. Os procedimentos referentes à apuração de infrações contratuais e eventual aplica-
ção de penalidades à  CONTRATADA  serão efetuados com base nas normas pertinentes e 
constantes do texto da Lei Nacional Nº. 8.666/93, e dos Decretos Municipais 15.291/2005 
e 18.099/2013.
12.7. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não suprime o direito 
da  CONTRATANTE  de exigir indenização integral pelos prejuízos que o fato gerador da 
penalidade acarretar para os órgãos gestores do CEI, seus usuários e terceiros, independen-
temente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato.
 13.   DÉCIMA TERCEIRA   - DA RESCISÃO, ALTERAÇÃO E ENCERRAMENTO 
CONTRATUAL. 
13.1. A rescisão do presente  CONTRATO DE GESTÃO  obedecerá às disposições conti-
das nos art. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações.
13.2. Verifi cada qualquer das hipóteses ensejadoras de rescisão contratual prevista no art. 78 
da Lei Federal nº 8.666/1993, o Poder Executivo providenciará a revogação dos Termos de 
Permissão de Uso dos bens públicos e a cessação da cessão especial dos servidores públicos 
eventualmente colocados à disposição da  CONTRATADA , não cabendo à  CONTRATA-
DA  direito a indenização sob qualquer forma, salvo na hipótese prevista no § 2º do art. 79 
da referida Lei.
13.2.1. A rescisão contratual se dará por ato da Secretária Municipal de Educação, após 
manifestação do Departamento Financeiro/Coordenadoria Setorial de Gerenciamento e 
Administração de Convênios e parecer do Departamento de Assessoria Jurídica (DAJ) da 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em processo administrativo no qual será asse-
gurado o direito ao contraditório e ampla defesa da  CONTRATADA .
13.2.2. Em caso de rescisão unilateral por parte da  CONTRATANTE  que não decorra de 
má gestão, culpa ou dolo da  CONTRATADA , o Município de Campinas efetuará os repas-
ses de recursos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão, de acordo com 
o cronograma de desembolso. O custo da desmobilização será pago num prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias, incluindo aquele relativo à dispensa do pessoal e terceiros contratados 
pela  CONTRATADA  para execução do objeto deste  CONTRATO DE GESTÃO. 
13.2.3. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequ-
ências contratuais e as previstas em lei ou regulamento especialmente nos artigos 77 a 80 
da lei Federal nº 8.666/93.
13.3. Ao fi nal de cada exercício deve ser efetuada a prestação de contas anual, condicionan-
do-se a manutenção do contrato à sua aprovação.
13.4. Ao fi nal de cada exercício, a  CONTRATADA  apresentará relatório de execução do 
contrato.
13.5. Na hipótese de encerramento do Contrato de Gestão, caberá à O.S. toda e qualquer 
responsabilidade relativa ao quadro de funcionários, por ela contratada, para execução do 
presente contrato, tais como rescisão contratual, benefícios, encargos trabalhistas, previden-
ciários e outros.
13.6. Finalizado o prazo de vigência do Termo de Contrato de Gestão, o eventual saldo de 
recurso fi nanceiro deverá ser devolvido à Municipalidade.
 14.   DÉCIMA QUARTA   -   DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO E DA CONVALI-
DAÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS. 
14.1. Em caso de prorrogação, fi ca convalidado, para utilização no próximo exercício, even-
tual saldo fi nanceiro remanescente autorizado no exercício deste ajuste, que fora provisio-
nado para pagamento de despesas previstas no Programa de Trabalho, devendo as contas 
do mesmo ser apresentadas em apartado, em consonância com a cláusula oitava do presente 
contrato de gestão. 
14.2. O Saldo remanescente enquanto não utilizado, deverá obrigatoriamente ser aplicado 
em cadernetas de poupança se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês, ou 
em fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada 
em títulos da dívida pública, quando a sua utilização verifi car-se prazos menores do que 01 
(um) mês, eximindo a  CONTRATANTE  dos riscos assumidos nestas aplicações. 
14.3. Os rendimentos auferidos referentes ao saldo remanescente serão obrigatoriamente 
computados a crédito do Contrato e aplicados exclusivamente no objeto.
14.4. Quando da Conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Gestão, caso o 
recurso remanescente do ano anterior não seja utilizado, ou haja saldo no fi nal do ajuste, 
inclusive os valores provenientes das receitas obtidas das aplicações fi nanceiras realizadas, 
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deverão ser devolvidos a  CONTRATANTE , no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da fi nalização do ajuste.
 15.   DÉCIMA QUINTA   -   DO REAJUSTE. 
15.1 Os valores contratados serão reajustados a cada período de 12 meses, contados a partir da data de entrega da proposta, ou do último reajuste, de acordo com a seguinte fórmula:
PR = PO X (variação acumulada do INPC-Geral1 - até o INPC-geral12), onde:
PR = Valores reajustados;
PO = Valores contratados vigentes;
INPC-Geral = Índice Geral Índice Nacional de Preços ao Consumidor- Índice Geral, publicado pelo IBGE - Instituto Brasileiro dê Geografi a e Estatística;
INPC-Geral1 = Índice do mês da data da apresentação das propostas;
INPC-Geral12 = Índice do 12º mês contado a partir do mês da data da apresentação da proposta.
 16.   DÉCIMA SEXTA   - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
16.1. É vedada a celebração de contratos, convênios ou instrumentos equivalentes pela Administração Pública municipal direta e indireta com pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio 
com poder de direção, com vínculo de parentesco com agente político ou Vereador.
16.2. Para atender ao disposto neste  CONTRATO DE GESTÃO , a  CONTRATADA  declara que:
16.2.1. Dispõe de sufi ciente nível técnico, capacidade e condições de prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conforme a especialidade e 
características da demanda, especifi cados no Programa de Trabalho, parte integrante deste  CONTRATO DE GESTÃO ;
16.2.2. Não está sujeita a qualquer tipo de restrição legal que incapacite seu representante legal para fi rmar este  CONTRATO DE GESTÃO .
16.2.3. Fica a Contratada obrigada a respeitar, para a aplicação das despesas, o regramento estabelecido na legislação ou instrumento jurídico que regulamente o repasse do recurso Mu-
nicipal.
16.3. É vedada a cessão total ou parcial do presente  CONTRATO DE GESTÃO  pela  CONTRATADA .
16.4. É vedado a contratada auferir lucro com o presente contrato.
16.5. Os casos omissos neste Contrato de Gestão serão decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposições contidas na Lei n°8.666/93 e suas alterações, demais regulamentos e 
normas administrativas federais e municipais.
 17.   DÉCIMA SÉTIMA   - DA PUBLICAÇÃO. 
17.1. A  CONTRATANTE  providenciará a publicação do presente  CONTRATO DE GESTÃO  no Diário Ofi cial do Município e no sítio da Prefeitura Municipal de Campinas www.
campinas.sp.gov.br, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.
 18.   DÉCIMA OITAVA   - DO FORO. 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas/SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste  CONTRATO DE 
GESTÃO  que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente  CONTRATO DE GESTÃO  em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Campinas, data.
 CONTRATANTE: 
________________________________________
 Nome 
Secretária Municipal de Educação

 CONTRATADA: 
_____________________________________
 Representante Legal 
Cargo

ANEXO III MODELO A
ATESTADO DE VISTORIA PRÉVIA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: 05/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º PMC.2017.0002822541
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Seleção de entidade sem fi ns lucrativos para celebração de Contrato de Gestão para a gestão das atividades e serviços de Educação no CEI - Centro de Educação Infantil 
_________________________.

A (INSTITUIÇÃO), inscrita no CNPJ n. º (CNPJ), qualifi cada como Organização Social através de seu representante legal/profi ssional ___________________________, declara que: 
vistoriou as instalações onde serão executados os serviços e atividades de Educação Infantil, atestando que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais de execução 
dos atendimentos, constatando as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos para o cumprimento das obrigações objeto deste chamamento.
Campinas, ___ de ____________ de 2017.
Assinatura do Servidor designado pela Secretaria Municipal de Educação
Assinatura do Representante Legal da Instituição
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Contrato de Gestão a ser firmado com a Secretaria Municipal de Educação 

0

ANEXO III - MODELO C - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO ANO DE:

Valor Acumulado do Exercício Anterior: R$
0,00

1º TRIMESTRE DE     

Descrição Valor R$  

(1) RECURSOS HUMANOS R$ 0,00 

(2) ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS R$ 0,00 

(3) CONSUMO R$ 0,00 

(4) SERVIÇOS R$ 0,00 

(5) MATERIAL DURÁVEL E/OU PERMANENTE R$ 0,00 

(6) MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA/MATERIAL R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 

2º TRIMESTRE DE   #VALOR! 

Descrição Valor R$  

(1) RECURSOS HUMANOS #VALOR! 

(2) ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS #VALOR! 

(3) CONSUMO #VALOR! 
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(INSERIR AQUI O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO)
ANEXO III - MODELO D

DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA
Declaro para os devidos fi ns de formalização de Contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Educação, sob as penas da Lei, que a (NOME DA OS), CNPJ N. º (NÚMERO 
NO CNPJ), não está impedida, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de receber recursos públicos e, portanto, os valores vinculados ao presente ajuste, deverão ser 
depositados na Conta Bancária abaixo:
BANCO: BANCO DO BRASIL ou CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: (NÚMERO DA AGÊNCIA)
Conta Nº: (NÚMERO DA CONTA CORRENTE) Endereço: (ENDEREÇO DA AGÊNCIA) Telefone: (TELEFONE DA AGÊNCIA)
 Declaro ainda ter ciência que toda e qualquer movimentação bancária deve ocorrer única e exclusivamente na conta bancária acima mencionada , sob pena de devo-
lução dos recursos fi nanceiros.
Por ser a expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.
Campinas, ___ de ____________ de 2017.
(NOME DO DECLARANTE)
Presidente    
         

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 CONVOCAÇÃO 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
A Presidente do Conselho Municipal de Educação - C.M.E., Profa. SOLANGE 
VILLON KOHN PELICER,  no uso das suas atribuições legais, CONVOCA para a 
9ª Reunião Ordinária de 2017 do Plenário do Conselho Municipal de Educação a ser 
realizada conforme se indica:

 DATA: 09 de Novembro de 2017 (quinta-feira)
 HORÁRIO: das 08:30 às 11:00 horas
 LOCAL:  CEFORTEPE - Rua Emílio Ribas, 880 - Sala 223 - Cambuí

 PAUTA: 
 - Aprovação da Minuta da Resolução CME, que fi xa normas para criação, credencia-
mento/autorização de funcionamento de unidades educacionais e autorização de cur-
sos no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Campinas, e dá outras providências 
 - Escola sem partido (Pauta sugerida pelo conselheiro Prof. Dr. Wenceslao Machado 
de Oliveira Junior) com base no documento da Congregação da Faculdade de Educa-
ção da Unicamp em sua 315ª Reunião Ordinária, sobre o Projeto de Lei Ordinária nº 
213/2017, que institui o "Programa Escola sem Partido"
 - CONAE 2018
 - Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária do Plenário
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
   

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 06 DE NOVEMBRO DE 

2017 
  Protocolo n°   2017/10/36346  - Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Interes-
sado : Ana Flavia Araujo

 À CSA 
 Solicita, Ana Flavia Araujo, a extração de cópia de inteiro teor do  Processo Adminis-
trativo nº 2017/10/29697. 
 Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

 Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
 Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à de-
monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as 
cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão 
(Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

 Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 



37Campinas, terça-feira, 07 de novembro de 2017 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2017/10/11.165 
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 40/2017
 Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais de Limpeza para utilização 
nas unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme especifi cações do ANEXO I - 
PROJETO BASICO.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços n° 41/2017, a despesa no valor total R$ 
528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), a favor da empresa: AMÉRICA SERVE LIM-
PEZA E SERVIÇOS EIRELI -EPP; CNPJ sob nº 09.424.115/0001-88.
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2017/10/11.165 
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 40/2017
 Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais de Limpeza para utilização 
nas unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme especifi cações do ANEXO I - 
PROJETO BASICO.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços n° 42/2017, a despesa no valor total R$ 
380,00 (trezentos e oitenta reais), a favor da empresa: ALTA SERRANA COMER-
CIAL EIRELI - ME; CNPJ sob nº 21.450.917/0001-68.
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2017/10/11.165 
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 40/2017
 Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais de Limpeza para utilização 
nas unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme especifi cações do ANEXO I - 
PROJETO BASICO.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços n° 45/2017, a despesa no valor total R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais), a favor da empresa: BELLIMP COMERCIO DE PRODU-
TOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP; CNPJ sob nº 02.403.262/0001-22.
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2017/10/11.165 
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 40/2017
 Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais de Limpeza para utilização 
nas unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme especifi cações do ANEXO I - 
PROJETO BASICO.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços n° 44/2017, a despesa no valor total R$ 
240,00 (duzentos e quarenta reais), a favor da empresa: ADEMIR PRADO - ME; 
CNPJ sob nº 08.479.062/0001-30.
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2017/10/11.165 
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 40/2017
 Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais de Limpeza para utilização 
nas unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme especifi cações do ANEXO I - 
PROJETO BASICO.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços n° 43/2017, a despesa no valor total R$ 
561,50 (quinhentos e sessenta e um reais), a favor da empresa: MUCCIO & MUCCIO 
LTDA - EPP; CNPJ sob nº 74.545.732/0001-01.
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2017/10/11.165 

 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 40/2017
 Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais de Limpeza para utilização 
nas unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme especifi cações do ANEXO I - 
PROJETO BASICO.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços n° 40/2017, a despesa no valor total R$ 
748,00 (setecentos e quarenta e oito reais), a favor da empresa: QUICKLOG TRANS-
PORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP; CNPJ sob nº 22.929.478/0001-33.
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 INFORMAÇÃO DE FRACASSADO E HOMOLOGAÇÃO 
  

  Processo Administrativo nº 2017/10/31194.  
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Eletrônico n°  56/2017 

 OBJETO:  Aquisição de  modelos anatômicos  para o curso técnico de Enfermagem 
da  FUMEC/CEPROCAMP , conforme especifi cações e quantitativos constantes do  
ANEXO I- PROJETO BÁSICO. 
  
 Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, não haven-
do recursos, em atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, a 
adjudicação pelo Pregoeiro e demais legislações pertinentes  ,  RESOLVO :  

 1. INFORMAR  que o item  02 restou  FRACASSADO 
 2.HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido pelo(s) preço(s) unitário(s) entre parênte-
ses, ofertado(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s): 
 .  ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME  - EPP  - 
CNPJ  nº  04.879.401/0001-14  para o item nº  01 (R$ 875,00) 
 .  CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME  - 
CNPJ nº 
 14.817.957/0001-30  para os itens nºs  03(R$ 1.150,00)  e  04  (R$ 1.330,00) 

 3.AUTORIZAR  a despesa em favor de  ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA 
LABORATORIO EIRELI ME- EPP  - CNPJ  nº  04.879.401/0001-14  no valor de R$ 
 875,00(oitocentos e setenta e cinco reais)  e em favor de  CENTRAL COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME  - CNPJ nº  14.817.957/0001-30,  no 
valor de  R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais), perfazendo o total 
de R$ 3.335,00 (rês mil, trezentos e trinta e cinco reais)  ,  devendo ser oneradas as 
dotações orçamentárias abaixo do presente exercício 

 60401.12.363.1083.1187.449052 
 60401.12.363.1083.1191.449052  
  
 Publique-se na forma da lei.
 À Gestão Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais providências. 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

  Processo Administrativo  Nº 2017.00012541-82
 Interessado:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 151/2017
 Objeto:  : Contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fi xo para 
Discagem Direta de Ramais (DDR) e Fixo Comutado (STFC), na modalidade local.

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dispos-
to no inciso V, do artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, 
observando o Decreto Municipal nº 19.663/2017,  AUTORIZO  a despesa no valor 
total de  R$ 82.674,84  (oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta 
e quatro centavos) para o item  02 , a favor da empresa  TELEFÔNICA BRASIL S.A  . 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 DÁRIO SAADI 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS 

  
  Protocolo N° 2011/03/1271
 Interessado: BANCO SANTANDER S/A  
 Advogado: VANESSA PEREIRA RODRIGUES DOMENE, OAB/SP 158.120
 Assunto: ISSQN - DECADÊNCIA - MULTA - AIIM 001945/2011 - Rec. Extraor-
dinário
 DECISÃO 
Adoto como relatório o quanto lançado às fl s. 351v/356, complementado por fl s. 
367/368.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade fi xados no art. 80,  caput  e parágrafo 
1º, da Lei Municipal 13.104/07,  conheço do recurso extraordinário  de fl s. 350/357.
O recurso  comporta  provimento .
Conforme bem destacado pelo Voto divergente vencido de fl s. 347, o lustro decaden-
cial vislumbrado pela Decisão Plenária majoritária da JRT, fl s. 348, contraria as provas 
dos autos, a legislação municipal vigente e, também, o interesse público.
Com efeito, forte nas disposições do artigo 173, parágrafo único do CTN, dou provi-
mento ao recurso extraordinário para  afastar a decadência pronunciada. 
Superada a decadência, no mérito, em razão da supreveniência de legislação mais be-
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néfi ca ao contribuinte (art. 54, II, "d", da Lei nº 12.392/2005 com a redação empresta-
da pela Lei Complementar nº 48/2013), nos termos do voto de fl s. 243/252, de rigor a 
redução da multa aplicada pela autuação fustigada em observância a novel subsunção.
Assim, forte nas disposições do artigo 106, II, "c", do CTN,  dou provimento  ao re-
curso extraordinário para reformar a decisão Plenária da JRT de fl s. 348, afastando a 
decadência pronunciada e, no mérito, reduzir a multa imposta ao contribuinte no AIIM 
001945/2011 para  90% (noventa por cento) , conforme atual redação do art. 54, II, 
"d", da Lei nº 12.392/2005, mantendo, no mais, a autuação.
Publique-se. A a JRT para anotações, após, ao DRM para cumprimento e providências.
 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário de Finanças 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - 
DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: SEI PMC.2017.00030858-09 
 Interessado: Best Center Grande Campinas Empreendimentos Participações Li-
mitada. 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DEFIRO 
o pedido de aproveitamento de crédito apurado, no valor de 6.972,8552 UFIC, refe-
rente aos recolhimentos no lançamento de IPTU/Taxas 2016, concernente aos imó-
veis de códigos cartográfi cos nºs 33263.21.96.0507.00000, 3263.21.96.0527.00000, 
3263.21.96.0547.00000 e 3263.21.96.0567.00000 , os quais foram cancelados em 
virtude de anexação, originando o imóvel codifi cado pelo nº 3263.21.96.0508.00000, 
sem a compensação no novo lançamento, utilizando o valor para quitação parcial do 
IPTU/Taxas 2016 do imóvel 3263.21.96.0508.00000, nos moldes dos artigos 55 a 57 
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento ainda restar 
crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar 
o processo ao DRI, para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos fu-
turos, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

  Protocolo:    SEI PMC.2017.00030864-49 
  Interessado:    Best Center Grande Campinas Empreendimentos Participações Li-
mitada 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DEFIRO 
o pedido de aproveitamento de crédito apurado, no valor de 3.917,4103 UFIC, refe-
rente aos recolhimentos no lançamento de IPTU/Taxas 2014, concernente aos imó-
veis de códigos cartográfi cos nºs 3431.14.68.0001.00000, 3431.14.68.0050.00000, 
3431.14.68.0104.00000, 3431.14.68.0112.00000, 3431.14.68.0120.00000, 
3431.14.68.0128.00000 e 3431.14.68.0189.00000, os quais foram cancelados em vir-
tude de anexação, originando o imóvel codifi cado pelo nº 3431.14.68.0002.00000, 
sem a compensação no novo lançamento, utilizando o valor para quitação parcial do 
IPTU/Taxas 2014 do imóvel 3431.14.68.0002.00000, nos moldes dos artigos 55 a 57 
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento ainda restar 
crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar 
o processo ao DRI, para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos fu-
turos, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 Diretor DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo: 2017/40/00234 
 Interessado: LUIZ RICARDO MONTENEGRO ORTIZ 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF 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 42,5176 UFIC -  decorrente do 
recolhimento para a parcela 01/11 do carnê de IPTU/Taxas lançado em 2016 para o 
imóvel 4312.52.11.0488.01001, por duplicidade, face o recolhimento da Cota Única, 
nos moldes artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do 
referido indébito tributário será processada pela forma de restituição,  nos moldes 
do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamen-
to 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: 2017/50/01117 
 Interessado: REGINALDO CORREIA 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 45, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, DEFIRO 
o pedido de Aproveitamento do crédito tributário pago indevidamente no valor de 
24,8210 UFIC - decorrente do recolhimento para a parcela 03/03 do lançamento de 
03/2016, cancelada por recálculo, não aproveitada na reemissão ocorrida em 06/2016, 
lançada para o imóvel 3361.34.07.0054.00000. O crédito será utilizado para extinção 
parcial do recálculo emitido em 06/2016 para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 
56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento ainda res-
tar crédito em favor do contribuinte, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar 
o processo ao DRI para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos futu-
ros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007. 

 Protocolo: 2017/60/00163 
 Interessado: EVANDRO CONFORTI 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de 199,9760 UFIC  - referente aos 
recolhimentos efetuados para o carnê de IPTU/Taxas de 2017 lançado para o imóvel 
3412.34.44.0261.01008, tendo em vista que o imóvel não pertence ao contribuinte, 

por erro na atualização cadastral, reconhecido nos termos da decisão do DRI publicada 
no DOM de 05/09/2017,  será processada pela forma de compensação  nos moldes 
dos artigos 42 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o 
procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não haja ou-
tros débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada 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: 2017/60/01353 
 Interessado: HELEN LUCI ANTONIOLLI 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF 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 130,4982 UFIC -  decorrente do 
recolhimento para as parcelas 01/11 a 06/11 do carnê de IPTU/Taxas lançado em 2017 
para o imóvel 4131.11.91.0594.00000, por duplicidade, nos moldes artigos 42 a 54 da 
Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito tributário 
será processada pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Munici-
pal 13.104/2007. 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: PMC.2017.00035713-12 
 Interessado: Maria Aparecida de Oliveira Amaral 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
 DEFIRO o pedido de aproveitamento de crédito apurado, no valor de 31,5399 
UFIC , referente aos recolhimentos efetuados para o carnê Taxa de Lixo e Sinis-
tro 2016 - X1000, retroativo aos anos de 2014 e 2015, emissão 06/2016, relativo 
ao código 3443.44.27.0845.02032 ,  não considerado no momento do recálculo dos 
exercícios, em 09/2017,  utilizando o valor para    quitação    parcial   do lançamento 
09/2017-X1000, nos moldes dos artigos 55 a 57 da Lei Municipal 13.104/2007. Após 
a efetivação do procedimento, caso restar crédito em nome do contribuinte, fi ca au-
torizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao DRI, para determinar, 
de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei 
Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: SEI 2017.00040489-91 
 Interessado: JOÃO DONIZETTI ARTIOLI 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/200, 
e Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do 
Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , 
DEFIRO o pedido de aproveitamento de crédito apurado no valor de 276,8357 
UFIC’s , referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 08/11 e 09/11 do carnê de IPTU/
Taxas lançado no exercício de 2017- emissão 01/2017 (cancelado por recálculo), para 
o imóvel 3241.33.37.0001.00237, não considerado na reemissão ocorrida em 09/2017, 
nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do pro-
cedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./
D.C.C.A. a encaminhar o processo ao DRI para determinar, de ofício, o aproveitamen-
to em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00030593-95
Interessado: Romildo Bueno
Código Cartográfi co: 3444.23.12.0110.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07 c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,DEFIRO 
O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA BENEFICIÁRIO DO AMPARO SOCIAL AO 
IDOSO para os exercícios de 2018e 2019, respeitado o limite imposto pelo §4º do 
art. 4º da lei 11.111/01, sendo necessário o pedido de renovação em época própria se 
atendidos os requisitos legais.
A presente decisão limita-se ao valor de 320,0000 UFIC para o valor do imposto, 
cabendo ao interessado o recolhimento do valor da diferença, caso houver. A presente 
decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.

 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Processo: PMC.2017.00023616-32
Interessado: Ary Mantovani
Código Cartográfi co:3452.53.17.0348.00000

De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado no art 23 da lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o dis-
posto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e na IN 003/2017 do DRI, 
atendendo o disposto no Decreto 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, 
DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2015 e 2016, lançados em reemissão 
em 2017, haja vista a Decisão de 1ª Instância no protocolo 2017/03/2509 determinar 
a alteração cadastral como predial a partir de 2016 em face da conclusão da obra 
em 2015. Restando assim comprovado o cumprimento da condição resolutória cons-
tante no deferimento do protocolo de Isenção para Obra Licenciada em Andamento 
no tocante ao lançamento referente ao exercício 2015 e a necessidade de alteração 
cadastral, ainda não providenciada através do protocolo citado a partir do exercício de 
2016. Portanto, determino o cancelamento dos lançamentos impugnados e  determino 
ainda que seja retificado o lançamento d  os exercícios a partir de 2016 original-
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mente constituído para que sejam lançados como predial,  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 artigos 145, III, 149, VIII e pará-
grafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 
11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00028431-14
Interessado: Vitório Scorsato Filho
Código Cartográfi co: 3261.42.74.0527.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º,inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDE-
FIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA 
para2018, haja vista o requerente já estar benefi ciado com a isenção pleiteada.

 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00028755-80
Interessado: YOLANDA LOPES DOS SANTOS
Código Cartográfi co: 3414.43.80.0128.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEFI-
RO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA para 
2018. A presente decisão limita-se ao valor de 320,0000 UFIC para o valor do imposto, 
cabendo ao interessado o recolhimento do valor da diferença, caso houver. A presente 
decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.

 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00030234-47
Interessado(a): LAURINDA MANZANO NORONHA
Código Cartográfi co: 5213.34.14.0086.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Muni-
cipal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, 
DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA BENEFICIÁRIO DO AMPARO SOCIAL 
AO IDOSO para os exercícios de 2018e 2019, respeitado o limite imposto pelo §4º do 
art. 4º da lei 11.111/01, sendo necessário o pedido de renovação em época própria se 
atendidos os requisitos legais. 

 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00028545-82
Interessado: OSMAR FERREIRA DA SILVA
Código Cartográfi co: 3443.14.68.0142.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DE-
FIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA 
para 2018. A presente decisão limita-se ao valor de 320,0000 UFIC para o valor do 
imposto, cabendo ao interessado o recolhimento do valor da diferença, caso houver. 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.

 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00030227-18
Interessado: Maria dos Santos Rocha
Código Cartográfi co: 3431.33.45.0362.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DE-
FIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA 
para 2018. A presente decisão limita-se ao valor de 320,0000 UFIC para o valor do 
imposto, cabendo ao interessado o recolhimento do valor da diferença, caso houver. 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.

 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00028983-69
Interessado: IZILDINHA APARECIDA LOPES
Código Cartográfi co: 3441.43.18.0424.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º,inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDE-
FIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA 
para 2018, haja vista a requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo 
para a concessão da isenção pleiteada pois o imóvel é administrado por terceiros.
 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00027682-36
Interessado: José dos Santos Bomfi m
Código Cartográfi co: 3334.32.68.0260.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DE-
FIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA 
para 2018. A presente decisão limita-se ao valor de 320,0000 UFIC para o valor do 
imposto, cabendo ao interessado o recolhimento do valor da diferença, caso houver. 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.

 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00027966-12
Interessado: Lindaura Nunes de Souza
Código Cartográfi co: 3362.63.70.0001.01008

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DE-
FIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA 
para 2018. A presente decisão limita-se ao valor de 320,0000 UFIC para o valor do 
imposto, cabendo ao interessado o recolhimento do valor da diferença, caso houver. 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.

 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00030309-07
Interessado: Claudionei Cabral
Código Cartográfi co: 3161.34.84.0110.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DE-
FIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA 
para 2018. A presente decisão limita-se ao valor de 320,0000 UFIC para o valor do 
imposto, cabendo ao interessado o recolhimento do valor da diferença, caso houver. 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
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 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.  

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
  

 Protocolo: PMC.2017.00030473-89
Interessado: Silvestre João da Costa
Código Cartográfi co: 3433.34.13.0443.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DE-
FIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA 
para 2018. A presente decisão limita-se ao valor de 320,0000 UFIC para o valor do 
imposto, cabendo ao interessado o recolhimento do valor da diferença, caso houver. 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.

 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 artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.  

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCEDI-

MENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/10/44841
 Interessado: José Alonso
 Assunto: Isenção de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  certifico  
não haver crédito a ser constituído pela Fazenda Municipal decorrente da lavratura do 
Contrato de Promessa de Compra e Venda, lavrado em 30/07/1973, tendo em vista que 
na data do fato gerador do imposto,  o Município não possuía competência tributá-
ria  para a instituição do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a 
eles relativos, cuja competência era atribuída ao Estado de situação do imóvel, nos ter-
mos do artigo 35 da Lei 5.172/66-CTN, passando a mesma para o Município somente 
a partir da vigência da Constituição Federal de 1988. 

 Protocolo: 2017/03/08412
 Interessado: Maria Dizete Alves
 Assunto: Pedido relativo ao ITBI - Não especificado. 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  deixo 
de conhecer  do presente pedido tendo em vista que já houve decisão de indeferi-
mento de isenção para a aquisição do imóvel em questão por meio do protocolo nº 
2016/03/07653, publicada no DOM de 23/06/2016, conforme cópia às fl s. 24, es-
tando exaurida a esfera administrativa, nos termos do artigo 83, I, da Lei Municipal 
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 de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07. 
 Fica o requerente  notificado para, querendo, pedir reconsideração  da decisão de 
não conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fun-
damentos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do 
parágrafo único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07. 
 
 Protocolo: 2017/03/00844
 Interessado: Douglas Henrique Brito Aleixo
 Assunto: Isenção e cancelamento de guia de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  indefiro os 
pedidos de isenção e do cancelamento da guia de ITBI nº 520.211 , relativo à aqui-
sição do imóvel denominado terreno, localizado na Rua Paulo Roberto P Marques, 
matrícula nº 118.560, no 3º CRI de Campinas, tendo em vista que imóvel não foi ad-
quirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida e não faz parte de nenhum Programa 
Habitacional de Interesse Social, pois a isenção contemplada pela Lei Municipal nº 
12.391/05, alterada pela Lei Municipal complementar nº 43/2013 está condicionada 
ao estabelecido no inciso VII, do artigo 5º, da mesma lei, ou seja, para os Empreendi-
mentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS), "de propriedade das empreendedo-
ras, regulados pela Lei Municipal nº 10.410/2000, e demais programas habitacionais 
destinados a moradias populares", e também, "desde que promovidos diretamente pelo 
Poder Público, por entidades sob controle acionário do mesmo, ou por suas convenia-
das", que não é o caso em análise, haja vista que a transmitente Construtora Valadares 
Gontijo S/A não é um órgão público, nem entidade sob o controle do mesmo e não 
tem convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas para a construção de imó-
veis habitacionais para benefi ciar os cidadãos que estão na fi la de espera da SEHAB, 
COHAB, não sendo permitidos os convênios com entidades privadas que tenham 
fi ns lucrativos, conforme dispõe o artigo 116, da Lei Federal 8.666/1993 combinado 
com o Artigo 1º, § 1º, do Decreto Federal 6.170/2007 e para incentivos aos Projetos 
Habitacionais Populares, havendo também, a necessidade de os adquirentes estarem 
cadastrados na Secretaria de Habitação ou COHAB, nos termos do artigo 3º da Lei 
Municipal 13.580/2009.
 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, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 30 de outubro de 2017 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM Matrícula nº 108.674-0 DIRETOR DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCEDI-

MENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2017/03/08949
 Interessado: José Luiz Beraldo
 Assunto: Isenção e Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-
tanciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  defiro o pedido 
de isenção de ITBI  sobre a aquisição do imóvel residencial situado à Rua Praia de 
Itapuã, nº 113, Vila Orozimbo Maia, em Campinas, matrícula nº 133.338, do 1º CRI de 
Campinas, de cartográfi co nº 3442.13.88.0001.01001, conforme Contrato de Compra 
e Venda de Imóvel, de fl s. 08 a 15, datado de 26 de abril de 2017, tendo em vista que 
a aquisição se enquadra no inciso VII, combinado com os §§ 1º e 4º, todos do artigo 
5º da Lei Municipal nº 12.391/2005, pois trata-se de Empreendimento Habitacional 
de Interesse Social, de propriedade de empreendedora, regulado pela Lei Municipal 
nº 10.410/2000, promovido diretamente pelo poder público, neste caso a COHAB 
Campinas que é um órgão do setor público municipal e também se trata de primeira 
transmissão ao benefi ciário do programa habitacional popular vinculado ao Programa 
Federal "Minha Casa Minha Vida" e, assim,  reconheço o direito ao crédito de  a 
 1.111,2112 UFIC , relativo ao mesmo imóvel, pelo recolhimento do ITBI por meio 
da guia nº  697426 , conforme demonstrativo de fl s. 20, tendo em vista o presente re-
conhecimento da isenção do ITBI,  cuja repetição do indébito tributário fica con-
dicionada à inexistência de débitos  em nome do sujeito passivo do imposto, em 
face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Remeto aos autos  ao 
DCCA/SMF para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos termos 
dos artigos 45 a 51 da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar 
comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes.  Deixo de recorrer à Junta de 
Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obri-
gatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 26 de outubro de 2017 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM Matrícula nº 108.674-0 DIRETOR DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCEDI-

MENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2017/03/10779 
 Interessado: Christina Stier Coelho 
 Código Cartográfico: 4312.41.34.0045.01001 
 Assunto: Compensação/Restituição de Crédito 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-
tanciado nas disposições dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07,  reconheço o direito 
ao crédito de   799,6001 UFIC , procedente do recolhimento efetuado em duplicidade 
da cota única com as parcelas 01/11 a 11/11, relativo ao lançamento do IPTU/Taxas 
2016, emissão 01/2016, relativo ao imóvel de cartográfi co nº  4312.41.34.0045.01001 , 
conforme demonstrativo de fl s. 04,  cuja eventual repetição do indébito tributário 
fica condicionada  à inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, 
em face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/2007, devendo observar 
o artigo 49 da mesma lei.  Remeto os autos  ao DCCA/SMF para providências quanto 
ao aproveitamento do crédito a que se referem os artigos 55 a 57 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, bem como quanto a eventual repetição do indébito tributário, nos 
termos dos artigos 45 a 51 da mesma lei, devendo o interessado aguardar comunicado 
quanto aos procedimentos subseqüentes.  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.
 

 Campinas, 26 de outubro de 2017 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM Matrícula nº 108.674-0 DIRETOR DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCEDI-

MENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2016/03/9920 
 Interessado: Congregação Cristã no Brasil 
 Cartográfico: 3344.54.96.0249.00000 
 Assunto: IPTU - Imunidade 
 Com base na manifestação do setor competente e demais elementos presentes nos 
autos, atendendo ao disposto no art. 3º, c/c art. 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº. 
13.104/07,  DEFIRO  o pedido de reconhecimento da  imunidade tributária do IPTU 
 para o imóvel de cartográfi co  3344.54.96.0249.00000 ,  a partir de 2010,  conforme 
disposto no art. 150, inciso VI, alínea "b" e § 4º da Constituição Federal de 1988, 
conjugado com o art. 58 e § 2º da Lei 13.104/2007.
 

 Campinas, 30 de outubro de 2017 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM Matrícula nº 108.674-0 DIRETOR DRI/SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
 Errata 

 Protocolo: 2017/10/26.299
 Interessado: EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA
 Imóvel: 3253.31.55.0458.01001

 Tendo sido constatado que a decisão de fl s 29, publicada no DOM de 28/08/2017, 
contém erro na transcrição do Nº do protocolo, consubstanciado nas disposições do 
Art. 87 da Lei 13.104/07 retifi co a decisão nos seguintes termos:
 Onde se lê: 'Protocolo nº: 2017/03/26299'
 leia-se: 'Protocolo nº: 2017/10/26299'
 

 Campinas, 30 de outubro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 
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 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
 Errata 

 Protocolo: 2017/10/26.621
 Interessado: MARIO MITSUHIRO OKUYAMA
 Imóvel: 3423.14.11.0279.01028

 Tendo sido constatado que a decisão de fl s 22, publicada no DOM de 13/09/2017, 
contém erro na transcrição do Nº do protocolo, consubstanciado nas disposições do 
Art. 87 da Lei 13.104/07 retifi co a decisão nos seguintes termos:

 Onde se lê: 'Protocolo nº: 2017/03/26621 (e anexo 2017/10/27434)'
 leia-se: 'Protocolo nº: 2017/10/26621 (e anexo 2017/10/27434)'
 

 Campinas, 30 de outubro de 2017 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador Setorial de Atendimento / DRI / SMF 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 COMUNICADO 
  

 Protocolado n.º 17/10/29.159 PG
 Interessada: Secretaria Municipal de Habitação

 Despacho:

 À vista das justifi cativas e da solicitação inicial, e ainda, dos pareceres precedente 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a necessidade e a inexistência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:

 1 - A celebração de convênio com a Companhia de Habitação Popular de Campinas 
- COHAB Campinas, consoante minuta e Plano de Trabalho acostados aos autos, que 
tem por objeto a ampla colaboração entre os partícipes, com a fi nalidade de que a 
conveniada desenvolva a política municipal de habitação, consoante cláusula primeira 
daquela minuta, bem como da despesa, devidamente autorizada pelo Comitê Gestor 
no importe de R$ 17.719.791,98 (Dezessete milhões, setecentos e dezenove mil, sete-
centos e noventa e um reais e noventa e oito centavos);
 2 - Publique-se;

 3 - Após à CSFA/DAJ para a devida formalização, ocasião em que já deverá ser efe-
tuada a devida comunicação à Câmara Municipal, conforme disposto no artigo 116, § 
2º da Lei de Licitações e Contratos e demais providências;

 4 - Finalmente, retornem os autos a esta Secretaria Municipal de Habitação para ciên-
cia, demais anotações e acompanhamento.
 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO  

  Secretário Municipal de Habitação  

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 
 PREÇO PÚBLICO PELO USO DE VIAS PÚBLICAS, ESPAÇO AÉREO E 

DO SUBSOLO E DE OBRAS DE ARTE DE DOMÍNIO MUNICIPAL 
  Edital de Notificação do Lançamento, conforme inciso IV, do artigo 21, combina-
do com o artigo 22 e artigo 23, ambos da lei 13.104/2007. 
 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO-DPOV/
SEINFRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que fi cam os contribuintes 
e responsáveis pelos preços públicos constituídos pelo uso de vias públicas, espaço aé-
reo e do subsolo e de obras de arte de domínio municipal, abaixo relacionados, NOTI-
FICADOS do lançamento do Preço Público constituído nos termos da Lei 10.639, de 
05 de outubro de 2000, fi cando especialmente intimados a efetuar-lhes o pagamento 
na data de vencimento ou a oferecer impugnação até 10/12/17, nos termos do art. 34 e 
art. 22, III, ambos da Lei nº 13.104, de 17 de outubro de 2007.
PROTOCO-

LO INTERESSADO CNPJ/CPF VR. (UFIC) VR. R$

2014/10/00343
ACADEMIA 24HORAS LAGOA DE 

GINÁSTICA, MUSCULAÇÃO E ARTES 
MARCIAIS EIRELLI EPP

17.819.497/0001-77 28,740 95,70

2015/10/26070 ACS JACARANDÁ EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 12.564.237/0001-84 84,240 280,49

2013/10/27216 ALMIRANTE TAMANDARÉ EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 13.805.272/0001-00 58,530 194,89

2016/10/15298
ALUMAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

& ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVI-
MENTO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO 

LTDA.
17.643.888/0001-83 4,200 13,98

2010/10/00904 ARISTASIA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 08.235.775/0001-58 120,510 401,26

2010/10/00905 ARISTASIA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 08.235.775/0001-58 135,150 450,01

2010/10/00906 ARISTASIA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 08.235.775/0001-58 119,250 397,07

2013/10/08366 BROOKFIELD QOPP 2 EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 13.661.474/0001-26 71,178 237,00

2013/10/31236 BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 58.877.812/0001-08 89,338 297,47

2010/10/17914 CAIRICA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA 08.973.796/0001-70 40,320 134,25

2017/10/17984 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF 00.360.305/0001-04 238,050 792,64
2017/10/17984 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF 00.360.305/0001-04 238,050 792,64

2017/10/07752 CAMPINAS EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 08.736.684/0001-04 50,220 167,22

2016/10/30485 CARIBA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. 47.877.659/0001-94 31,140 103,69

2010/10/00032 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚS-
TRIA LTDA. 45.543.915/0033-69 26,100 86,91

2007/10/24044CENTRO DE PESQUISAS AVANÇADAS 
WERNHER VON BRAUN 04.783281/0001-57 10,676 35,55

2016/10/33332 CLS TECNOLOGIA ANALITICA E 
SISTEMAS DE GESTÃO LTDA. 02.837.536/0001-91 30,480 101,49

2016/10/28819
COLMEIA ABSOLUTO MARIA 

MONTEIRO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

21.446.237/0001-70 35,130 116,97

2013/10/31997COLMEIA GUANABARA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 14.047.959/0001-97 67,445 224,57

2010/10/13756 COLMÉIA LIFE TOWER EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 09.248.641/0001-34 40,950 136,35

2014/10/02573 CONDOMÍNIO CAMPINAS SHOPPING 
CENTER 00.273.712/0001-84 42,810 142,54

2017/10/19793 CONDOMÍNIO DOT HOME & OFFICE 21.755.740/0001-08 111,085 369,88
2017/10/19577 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OLIVA 71.754.907/0001-94 12,180 40,56

2014/10/31595 CONDOMINIO EDIFÍCIO RESIDEN-
CIAL BENITO JUAREZ 67.168.369/0001-89 211,500 704,23

2017/10/19576 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO VERDE 67.157.370/0001-08 12,960 43,15

2017/10/19575 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SERRA 
DOURADA 66.069.519/0001-34 7,200 23,97

2013/10/56067 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VENEZA 20.523.758/0001-11 37,440 124,66

2014/10/36681CONDOMÍNIO EMPRESARIAL BENJA-
MIN FRANKLIN 17.887.933/0001-45 16,680 55,54

2014/10/20948 CONDOMÍNIO GR LIVING DESIGN 
CAMBUI 21.850.668/0001-06 32,880 109,48

2009/10/39345 CONDOMÍNIO PIAZZA AFFARI 14.071.182/0001-04 62,490 208,07

2014/10/41420 CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA 
VERDE 23.428.771/0001-80 7,080 23,57

2014/10/41421 CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA 
VERDE 23.428.771/0001-80 2,280 7,59

2011/10/47774 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HEL-
BOR HOME FLEX CAMBUI 17.069.104/0001-55 76,740 255,52

2016/10/19010 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JAN-
DAIAS DO CAMBUI 17.007.104/0001-20 46,020 153,23

2014/10/48750 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OR-
QUÍDEAS 23.465.025/0001-66 49,590 165,12

2014/10/37990 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO 
BERNARDO 10A 08.736.684/0001-04 97,950 326,14

2016/10/42909 COOPERATIVA HABITACIONAL 
MESTRES DA OBRA 00.027.619/0001-90 10,140 33,76

2013/10/26880DESERET ENVIRONMENT RE-REFINO 
RECICLAGEM LTDA-ME 10.381.217/0001-42 238,470 794,03

2014/10/02485 DISMOTOR COMÉRCIO DE MOTORES 
ELÉTRICOS LTDA. 69.252.872/0001-43 56,760 188,99

2014/10/46187 FIXPLAN – CONSTRUÇÕES E CO-
MÉRCIO LTDA. 55.609.648/0001-51 23,280 77,52

2010/10/29948 GARBELLINI EMPREENDIMENTOS E 
IMOBILIÁRIOS LTDA 10.173.100/0001-73 25,080 83,51

2014/10/37566 GEO AMBIENTE – GEOLOGIA AM-
BIENTAL E POÇOS – EIRELI 69.300.069/0001-37 2,760 9,19

2014/10/37567 GEO AMBIENTE – GEOLOGIA AM-
BIENTAL E POÇOS – EIRELI 2014/10/37568

GEO 
AMBIENTE 

– GEOLOGIA 
AMBIENTAL 
E POÇOS – 

EIRELI

69.300.069/0001-
37

2013/10/58211 GMAP EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA. - ME 08.804.145/0001-57 39,960 133,05

2017/10/11336 I7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA. 13.378.143/0001-83 34,200 113,88

2015/10/37895 IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA. 14.031.035/0001-00 1.065,150 3.546,63

2013/10/37368 JCD - EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA. 11.544.352/0001-24 32,938 109,67

2013/10/37369 JCD - EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA. 11.544.352/0001-24 31,416 104,61

2013/10/25545 JCD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA. 11.544.352/0001-24 1.281,540 4.267,14

2014/10/23988JCF RESTAURANTE E BAR LTDA – ME10.642.509/0001-91 37,620 125,26
2015/10/54845 JOSÉ EDUARDO PERESSINOTO 820.446.358-87 87,180 290,28

2014/10/13648 LE MANS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. 16.995.728/0001-30 104,400 347,62

2014/10/53309 LIVING APIAI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. 11.359.844/0001-40 55,200 183,80

2016/10/10978 LIVING IPÊ EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. 16.620.215/0001-45 11,160 37,16

2013/10/34654 LIVING JACARANDÁ EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 16.620.229/0001-69 48,805 162,51

2016/10/13995 LIVING JACARANDÁ EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 16.620.229/0001-69 19,080 63,53

2014/10/47613 LIVING NAZARÉ EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 11.360.573/0001-42 30,762 102,43

2014/10/46001 LONDON LOFT EMPRENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 19.157.697/0001-37 34,242 114,01

2013/10/20342 MARIA ANTONIETA PADARIA E 
CONFEITARIA LTDA - EPP 16.631.019/0001-76 55,830 185,90

2013/10/37367 MGR - INCORPORAÇÕES LTDA. 08.432.032/0001-78 92,770 308,89

2014/10/41097 MHN CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA. 51.305.399/0001/50 30,762 102,43

2013/10/06137 MRV ENGENHARIA E PARTICIPA-
ÇÕES S/A 08.343.492/0001-20 49,725 165,57

2013/10/06139 MRV ENGENHARIA E PARTICIPA-
ÇÕES S/A 08.343.492/0001-20 35,112 116,91

2016/10/19990 NOPOBÁS EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. 04.992.774/0001-05 84,780 282,29

2015/10/06470 OROZIMBO INCORPORADORA SPE 
LTDA. 08.948.271/0001-85 38,340 127,66

2016/10/30172 OSWALDO PELEGRINI 014.410.948-49 153,360 510,64

2015/10/54990 PATRIANI SPE 03 INCORPORAÇÃO 
LTDA. 17.337.976/0001-57 33,600 111,88



42 Campinas, terça-feira, 07 de novembro de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

2015/10/52574 PAULA BUENO SPCIA 05 – EMPREEN-
DIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 12.997.932/0001-30 34,033 113,32

2013/10/07862 PERES & TEIXEIRA IMÓVEIS SPE 
LTDA. 14.710.778/0001-07 58,406 194,48

2014/10/10867 PLANO LIMOEIRO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 19.270.186/0001-27 79,440 264,51

2009/10/23268 POSTO DO RAFA LTDA. 52.230.950/0001-06 31,680 105,48

2011/10/24123 PRAÇA CAPITAL NEGÓCIOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA. 07.007.012/0001-97 41,520 138,25

2014/10/32727 PRINCESA D’OESTE EMPREENDI-
MENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 09.276.240/0001-98 86,785 288,97

2013/10/08364 R. FERNANDES & CIA LTDA. 00.137.998/0001-70 15,888 52,90
2011/10/01231 R. S. CABELEREIROS LTDA. - ME 04.926.693/0001-07 54,930 182,90

2014/10/46012 REALIZE EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA. 06.880.508/0001-08 35,160 117,07

2014/10/46200
REPAV – INCORPORAÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA – EPP
00.721.368/0001-49 19,440 64,73

2013/10/42213 RIWENDA CONSTRUÇÕES E NEGÓ-
CIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 69.311.017/0001-66 26,285 87,52

2014/10/37904 ROCHA MELLO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. 15.741.688/0001-38 14,040 46,75

2013/10/41145
SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
LTDA. - EPP

07.047.449/0001-54 75,331 250,83

2014/10/57555
SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
LTDA. - EPP

07.047.449/0001-54 54,540 181,60

2017/10/19574 SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA 
LTDA. 60.863.032/0001-42 18,360 61,13

2014/10/26720 SEI MAJOR SOLON EMPRENDIMEN-
TO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 13.034.322/0001-01 16,560 55,14

2013/10/27031 SEI NOVO NEGÓCIO 1 EMPREENDI-
MENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 13.350.349/0001-03 21,042 70,06

2013/10/27032 SEI NOVO NEGÓCIO 1 EMPREENDI-
MENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 13.350.349/0001-03 21,042 70,06

2011/10/31868 SENSATA TECHNOLOGIES SENSORES 
E CONTROLES DO BRASIL LTDA. 61.113.734/0001-71 9,840 32,76

2015/10/39422 SERGIO GNATOS LOMBARDI 966.956.098-53 107,430 357,71
2016/10/33184 SERV POSTO OÁSIS 45.986.155/0001-87 16,320 54,34

2016/11/12680 SHOPPING CENTER PLATZ DO 
BRASIL LTDA. 22.145.214/0001-99 10,680 35,56

2013/10/51722 SPCIA 01 - EMPREENDIMENTO IMO-
BILIÁRIO LTDA. 16.588.973/0001-23 68,280 227,35

2015/10/25371 TARJAB – CAMBUI EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. 18.132.224/0001-12 37,881 126,13

2004/11/00243 TOLSTOY 1 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 13.316.472/0001-08 32,706 108,90

2013/10/07861 VITÓRIA HOTÉIS LTDA. 03.639.008/0001-90 56,798 189,12

2014/10/00644 YKS LUZA - PARTICIPAÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS LTDA. 59.504.589/0001-08 35,880 119,47

 Edital de Notificação do Lançamento, conforme inciso IV, do artigo 21, combina-
do com o artigo 22 e artigo 23, ambos da lei 13.104/2007. 
 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO-DPOV/
SEINFRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que fi cam os contribuintes 
e responsáveis pelos preços públicos constituídos pelo uso de vias públicas, espaço 
aéreo e do subsolo e de obras de arte de domínio municipal, abaixo relacionados, NO-
TIFICADOS do lançamento do Preço Público constituído nos termos da Lei 10.639, 
de 05 de outubro de 2000, fi cando especialmente cientifi cados que os mesmos encon-
tram-se suspensos em razão de concessão de medida liminar em julgamento.
PROTOCO-

LO INTERESSADO CNPJ/CPF VR. (UFIC) VR. R$

2017/10/07795 AMERICA NET LTDA. 01.778.972/0001-74 8.804,250 29.315,51
2016/10/33946 ASCENTY TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12.260.443/0001-09 51,960 173,01

2000/00/01300 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0001-17 5.744,400 19.127,13

2000/00/77942 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0001-17 34.045,708 113.361,99

2002/00/10370 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0001-17 565,824 1.884,02

2002/00/15166 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0001-17 352,708 1.174,41

2002/00/22819 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0001-17 785,359 2.615,01

2002/10/02843 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0001-17 2.079,837 6.925,23

2006/10/34233 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 14.728,530 49.041,59

2006/10/41892 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 14.337,378 47.739,17

2006/10/66607 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 47.320,964 157.564,61

2006/10/66657 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 19.744,582 65.743,54

2007/10/14274 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 3.709,943 12.353,00

2007/10/14775 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.017,653 3.388,48

2007/10/22071 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 5.529,016 18.409,97

2007/10/24088 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 4.120,627 13.720,45

2007/10/28178 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 13.832,136 46.056,86

2007/10/28766 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 5.348,707 17.809,59

2007/10/36717 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 149,588 498,08

2008/10/12791 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 5.371,530 17.885,58

2009/10/03464 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.078,052 3.589,59

2009/10/11472 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 130,939 435,99

2009/10/13774 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 50,949 169,65

2009/10/16581 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 116,344 387,39

2009/10/16582 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 158,482 527,70

2009/10/18852 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 119,760 398,77

2009/10/18853 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 177,318 590,41

2009/10/19144 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 146,763 488,68

2009/10/19145 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 262,687 874,67

2009/10/19834 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 30,569 101,79

2009/10/25750 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 185,880 618,92

2010/10/05816 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 239,670 798,03

2010/10/06906 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 284,910 948,66

2010/10/07694 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 121,680 405,16

2010/10/09371 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 182,730 608,44

2010/10/20245 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 63,960 212,97

2010/10/21553 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 118,200 393,57

2010/10/22890 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 40,770 135,75

2010/10/24694 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 54,780 182,40

2010/10/29850 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 563,550 1.876,45

2010/10/30256 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 54,630 181,90

2010/10/30710 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 108,060 359,81

2010/10/31475 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 95,160 316,85

2010/10/31840 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 14,160 47,15

2010/10/32790 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 10,200 33,96

2010/10/34702 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 42,690 142,14

2010/10/36076 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 405,600 1.350,53

2010/10/43801 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 141,510 471,19

2010/10/44629 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 164,340 547,20

2011/10/05472 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 153,210 510,14

2011/10/07839 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 79,401 264,38

2011/10/08903 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 54,644 181,95

2011/10/08904 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 46,929 156,26

2011/10/21288 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 17.797,890 59.261,63

2011/10/22275 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 131,880 439,12

2011/10/22276 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.754,850 5.843,12

2011/10/22792 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 35,730 118,97

2011/10/23154 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 67,980 226,35

2011/10/23676 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 95,850 319,15

2011/10/23677 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 107,520 358,01

2011/10/23678 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 216,930 722,31

2011/10/24477 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 42,210 140,55

2011/10/24957 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 237,690 791,44

2011/10/24958 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 159,870 532,32

2011/10/28695 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 567,420 1.889,34

2011/10/33046 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 77,400 257,72

2011/10/34347 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 48,630 161,92

2011/10/34348 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 117,240 390,37

2011/10/35380 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 2.300,310 7.659,34



43Campinas, terça-feira, 07 de novembro de 2017 Diário Ofi cial do Município de Campinas

2011/10/35381 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 2.225,820 7.411,31

2011/10/36206 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 33,300 110,88

2011/10/36207 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 157,770 525,33

2011/10/36208 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 165,660 551,60

2011/10/49577 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 171,600 571,38

2011/10/50704 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 44,790 149,14

2011/10/50706 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 96,570 321,55

2011/10/56817 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 75,750 252,22

2011/10/56819 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 114,870 382,48

2012/10/00292 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 65,250 217,26

2012/10/00293 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 219,030 729,30

2012/10/00586 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 57,857 192,65

2012/10/01006 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 67,710 225,45

2012/10/01008 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 43,020 143,24

2012/10/03984 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 80,499 268,04

2012/10/05002 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 32,910 109,58

2012/10/05342 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 189,240 630,11

2012/10/07780 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 145,224 483,55

2012/10/21971 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 656,910 2.187,31

2012/10/24324 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 3.076,950 10.245,32

2012/10/24325 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 34,230 113,98

2012/10/24326 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 71,010 236,44

2012/10/29019 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 88,890 295,98

2012/10/37075 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 27,240 90,70

2012/10/39397 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 47,490 158,13

2012/10/39398 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 41,520 138,25

2012/10/40790 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 9,480 31,57

2012/10/56943 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 39,120 130,26

2013/10/08464 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 410,857 1.368,03

2013/10/08993 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 97,833 325,76

2013/10/09214 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 49,727 165,57

2013/10/11592 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 98,160 326,84

2013/10/11593 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 156,540 521,23

2013/10/24216 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 645,690 2.149,95

2013/10/24217 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 697,080 2.321,07

2013/10/25231 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 163,770 545,30

2013/10/25234 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 328,770 1.094,71

2013/10/31232 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 34,530 114,97

2013/10/39719 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 93,920 312,73

2013/10/40038 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 35,220 117,27

2013/10/40039 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 41,495 138,17

2013/10/40588 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 26,246 87,39

2013/10/41723 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 163,314 543,79

2013/10/42235 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 39,133 130,30

2013/10/42236 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 20,917 69,65

2013/10/42237 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 27,439 91,36

2013/10/42238 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 14,574 48,53

2013/10/42239 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 18,262 60,81

2013/10/42240 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 39,133 130,30

2013/10/42241 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 78,266 260,60

2013/10/42242 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 8,232 27,41

2013/10/42348 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 34,242 114,01

2013/10/42349 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 16,306 54,29

2013/10/42350 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 39,808 132,55

2013/10/43318 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 4,560 15,18

2013/10/55755 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 35,220 117,27

2013/10/58240 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 34,230 113,98

2014/10/08209 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 46,950 156,33

2014/10/10878 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 39,390 131,16

2014/10/10879 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 34,230 113,98

2014/10/10880 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 97,830 325,74

2014/10/12030 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 44,010 146,54

2014/10/12031 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 64,920 216,16

2014/10/12539 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 111,780 372,19

2014/10/13111 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 34,920 116,27

2014/10/24559 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 75,960 252,92

2014/10/26283 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 74,340 247,53

2014/10/26284 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 65,520 218,16

2014/10/40826 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.256,520 4.183,83

2014/10/44340 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 39,120 130,26

2014/10/44341 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 5,040 16,78

2014/10/44342 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 70,440 234,54

2014/10/44343 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 43,080 143,44

2014/10/44344 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 29,280 97,49

2014/10/45569 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 10,920 36,36

2014/10/45571 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 58,710 195,49

2014/10/45573 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 33,720 112,28

2014/10/45574 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 39,540 131,66

2014/10/45575 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 94,560 314,86

2014/10/45577 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 3,120 10,39

2014/10/45579 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 44,070 146,74

2014/10/45580 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 16,800 55,94

2015/10/09488 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 38,730 128,96

2015/10/23057 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 105,660 351,82

2015/10/23058 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 94,320 314,06

2015/10/23060 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 88,500 294,68

2015/10/24429 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 34,170 113,78

2015/10/24434 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 4.810,500 16.017,52

2015/10/24444 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 191,760 638,50

2015/10/25367 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 94,080 313,26

2015/10/25370 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 625,380 2.082,33

2015/10/26498 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 293,550 977,43

2015/10/26499 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 33,180 110,48

2015/10/38709 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 52,200 173,81

2015/10/38710 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 46,830 155,93

2015/10/38711 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 7,320 24,37

2015/10/38712 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 43,200 143,84

2015/10/38713 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 114,240 380,38

2015/10/38714 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 7,200 23,97

2015/10/43529 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 134,370 447,41
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2015/10/43530 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 114,600 381,58

2015/10/43531 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 41,010 136,55

2015/10/43533 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 52,800 175,81

2015/10/43534 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 21,840 72,72

2015/10/44809 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 18,568 61,82

2015/10/45739 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 76,571 254,96

2015/10/57989 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 200,880 668,87

2016/10/06102 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 49,269 164,05

2016/10/06103 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 100,670 335,20

2016/10/07256 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 39,030 129,96

2016/10/07259 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 66,690 222,06

2016/10/09487 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 35,640 118,67

2016/10/20264 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 157,260 523,63

2016/10/20265 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.178,970 3.925,62

2016/10/20706 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 308,670 1.027,78

2016/10/20974 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.705,410 5.678,50

2016/10/31472 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 51,000 169,81

2016/10/31473 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 22,560 75,12

2016/10/31475 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 42,360 141,05

2016/10/31476 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 247,800 825,10

2016/10/31477 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 2.759,400 9.187,97

2016/10/31985 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 95,160 316,85

2016/10/32246 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 107,640 358,41

2016/10/32251 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 998,910 3.326,07

2016/10/32252 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 117,360 390,77

2016/10/32256 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 321,540 1.070,63

2016/10/32509 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 648,480 2.159,24

2016/10/32511 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.187,490 3.953,99

2016/10/32514 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.388,910 4.624,65

2016/10/33533 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 21,000 69,92

2016/10/33677 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 43,050 143,34

2016/10/41011 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 41,100 136,85

2016/10/41012 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 42,930 142,94

2016/10/41015 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 70,920 236,14

2016/10/41017 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 47,100 156,83

2016/10/41877 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 36,240 120,67

2016/10/41879 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 2.377,440 7.916,16

2016/10/43862 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 207,810 691,94

2016/10/43967 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 62,610 208,47

2017/10/05109 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 39,457 131,38

2017/10/08224 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.850,370 6.161,18

2017/10/08227 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 375,900 1.251,63

2017/10/16306 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.273,950 4.241,87

2017/10/17643 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 156,060 519,63

2017/10/18527 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 105,660 351,82

2017/10/18843 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 56,880 189,39

2017/10/18844 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 46,950 156,33

2017/10/18845 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 118,410 394,27

2017/10/18847 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 98,640 328,44

2017/10/28240 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 1.070,160 3.563,31

2017/10/29089 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 36,266 120,76

2017/10/29090 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 84,610 281,72

2017/10/29091 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 64,570 215,00

2017/10/29093 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 27,056 90,09

2017/10/29094 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 56,352 187,64

2017/10/29095 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 82,666 275,25

2017/10/29096 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 66,966 222,98

2017/10/29097 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 52,830 175,91

2017/10/29098 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 55,765 185,68

2017/10/29099 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 97,833 325,76

2017/10/29100 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 142,427 474,24

2017/10/29905 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 35,706 118,89

2017/10/29906 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 123,270 410,45

2017/10/29907 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 40,753 135,70

2017/10/29908 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 71,250 237,24

2017/10/29909 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 31,307 104,24

2017/10/29910 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 60,725 202,20

2017/10/29911 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 15,890 52,91

2017/10/30478 COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 
PAULO 61.856.571/0006-21 46,960 156,36

2014/10/39856 CPFL TELECOM S.A 12.116.119/0001-03 141,390 470,79
2014/10/09956 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 12.352,020 41.128,52
2014/10/23155 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 6.735,810 22.428,23
2014/10/45248 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 319,590 1.064,14
2014/10/45249 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 517,350 1.722,62
2014/10/45250 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 2.263,770 7.537,67
2014/10/45251 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 396,330 1.319,66
2014/10/45252 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 225,750 751,68
2015/10/14391 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 570,780 1.900,53
2015/10/17857 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 2.274,000 7.571,74
2015/10/17858 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 3.681,210 12.257,32
2015/10/22319 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 1.123,260 3.740,12
2015/10/22335 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 5.973,390 19.889,60
2015/10/29812 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 2.298,300 7.652,65
2016/10/33586 CPFL TELECOM S/A 12.116.119/0001-03 516,690 1.720,42
2009/10/44941 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 21.181,410 70.527,74
2010/10/05493 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 17.212,050 57.310,96
2010/10/05494 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 41.669,130 138.745,70
2010/10/05495 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 9.652,440 32.139,73
2010/10/05496 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 22.546,410 75.072,78
2010/10/05503 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 12.513,720 41.666,93
2010/10/05508 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 25.878,990 86.169,27
2010/10/05509 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 32.342,430 107.690,59
2010/10/05513 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 14.139,990 47.081,92
2010/10/19232 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 13.025,340 43.370,47
2010/10/39696 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 3.034,320 10.103,38
2010/10/41286 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 45,690 152,13
2010/10/41287 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 38,190 127,16
2010/10/41288 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 238,290 793,43
2010/10/44172 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 160,890 535,72
2010/10/44173 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 61,200 203,78
2010/10/44620 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 9.256,890 30.822,67
2010/10/46085 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 1.240,650 4.130,99
2010/10/46086 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 3.801,030 12.656,29
2011/10/05397 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 47,100 156,83
2011/10/06466 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 46,320 154,23
2011/10/06467 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 52,830 175,91
2011/10/06468 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 140,130 466,59
2011/10/06469 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 36,600 121,87
2011/10/06471 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 101,400 337,63
2011/10/07765 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 242,222 806,53
2011/10/07766 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 160,018 532,81
2011/10/07769 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 46,569 155,06
2011/10/07770 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 34,958 116,40
2011/10/10114 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 77,287 257,34
2011/10/10115 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 53,503 178,15
2011/10/35677 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 3,240 10,79
2011/10/52242 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 38,340 127,66
2012/10/02611 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 5.746,380 19.133,72
2012/10/02614 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 5.391,600 17.952,41
2012/10/02617 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 3.277,050 10.911,59
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2012/10/05961 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 8.534,100 28.415,99
2012/10/07400 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 4.348,590 14.479,50
2013/10/40316 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 50,420 167,88
2013/10/49417 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 2.048,190 6.819,86
2013/10/49418 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 11.460,300 38.159,36
2013/10/49421 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 3.125,880 10.408,24
2013/10/49422 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 2.336,640 7.780,31
2013/10/49496 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 1.161,120 3.866,18
2013/10/49498 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 3.706,650 12.342,03
2013/10/49499 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 5.875,140 19.562,45
2013/10/49500 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 7.816,530 26.026,70
2013/10/49501 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 6.708,000 22.335,63
2014/10/27613 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT 03.420.926/0001-24 31,590 105,19
2009/10/45322 INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 02.421.421/0001-11 916,980 3.053,27
2009/10/45321 INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 02.421.421/0001-11 500,490 1.666,48
2014/10/08594 OI MÓVEL S/A 05.423.963/0001-11 1.296,000 4.315,29
2014/10/08595 OI MÓVEL S/A 05.423.963/0001-11 114,060 379,79

2012/10/49635 SAMM - SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM 
MULTIMÍDIA LTDA. 10.665.151/0001-12 60.357,660 200.972,90

2013/10/52358 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 4.731,780 15.755,41
2013/10/52359 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 3.160,890 10.524,82
2013/10/52360 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 3.100,830 10.324,83
2013/10/52669 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 4.152,390 13.826,21
2013/10/52670 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 712,740 2.373,21
2013/10/52671 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 3.898,290 12.980,14
2014/10/00727 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 4.857,906 16.175,37
2014/10/03482 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 10.885,320 36.244,85
2014/10/11871 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 3.206,310 10.676,05
2014/10/11872 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 388,470 1.293,49
2014/10/25962 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 382,950 1.275,11
2014/10/25963 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2.850,720 9.492,04
2011/10/52293 TNL PCS S/A 04.164.616/0001-59 13.966,170 46.503,16
2012/10/39235 TNL PCS S/A 04.164.616/0001-59 98,190 326,94
2012/10/39236 TNL PCS S/A 04.164.616/0001-59 141,810 472,18
2012/10/39238 TNL PCS S/A 04.164.616/0001-59 50,730 168,92
2012/10/54761 TNL PCS S/A 04.164.616/0001-59 107,670 358,51
2012/10/54762 TNL PCS S/A 04.164.616/0001-59 9.283,650 30.911,77
2012/10/54763 TNL PCS S/A 04.164.616/0001-59 225,930 752,28

2014/10/25741 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 7.170,240 23.874,75

2014/10/25742 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 1.849,260 6.157,48

2014/10/25743 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 12.362,580 41.163,68

2014/10/25744 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 3.651,750 12.159,23

2014/10/25745 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 2.071,890 6.898,77

2014/10/25746 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 12.208,410 40.650,34

2014/10/25747 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 7.576,680 25.228,07

2014/10/25748 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 5.648,700 18.808,48

2014/10/25749 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 1.383,120 4.605,37

2014/10/25750 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 625,620 2.083,13

2014/10/25752 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES E INFORMÁTICA S/A 05.872.814/0001-30 1.763,160 5.870,79

2017/10/07790 WIRELESS COMM SERVICES LTDA. 09.520.219/0001-96 8.804,250 29.315,51
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 ENG.º RENATO DE CAMARGO BARROS  

 DIRETOR DPOV/SEINFRA 

 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E CIDADANIA 

 REGULAMENTO DO CONCURSO INCLUSIVO MISS E 
MISTER MELHOR IDADE CAMPINAS 2017 

  
  
CAPÍTULO I - DA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 Art. 1º  O Concurso Inclusivo Miss e Mister Campinas Melhor Idade será realizado, 
no dia 06 de dezembro de 2017, pela Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência e Cidadania e Coordenadoria de Políticas para a Pessoa Idosa.

 Parágrafo único . O concurso destina-se à seleção de 1 (uma) candidata para o título 
de "Miss Campinas Melhor Idade" e 1 (um) candidato para o título de "Mister Campi-
nas Melhor Idade", com ou sem defi ciência.

 CAPÍTULO II - DA PARTICIPAÇÃO 

 Art. 2º  Poderão participar do concurso os (as) candidatos (as) que preencherem os 
seguintes requisitos:

 Ter no mínimo 60 anos de idade completos até 30 de outubro de 2017;

 Residir no município de Campinas.

 CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES 

 Art. 3º  As inscrições serão realizadas:

- na Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania, locali-
zada na Avenida Anchieta nº 343 - 3º andar - Centro - Campinas - SP ou

 - no Centro de Vivência dos Idosos - CVI, localizado à Avenida Heitor Penteado s/
nº - Portão 4 - Lagoa do Taquaral.

 Caso necessário, informações poderão ser obtidas pelos emails: coordenadoria-
doidoso@campinas.sp.gov.br e tania.araki@campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 
(019)3236-9120 e (019)2116-0789.

 Art. 4º  O período das inscrições será do dia 08 de novembro a 23 de novembro de 
2017 das 9:00 às 12:00h e das 14:00 às 16:00h, de segunda a sexta feira, limitando-se 
ao número de 60 (sessenta) participantes do sexo feminino e 20 participantes do sexo 
masculino , por ordem de inscrição.

 Art.5º  No ato da inscrição, os (as) candidatos (as) deverão apresentar os seguintes 
documentos:

 Ficha de inscrição devidamente preenchida e legível;

 Original e cópia reprográfi ca da Cédula de Identidade;

 Original e cópia reprográfi ca do CPF;

 Original e cópia reprográfi ca de comprovante de residência;

 Art.6º  O(s) candidatos (as) deverão comparecer e participar dos ensaios gerais que 
serão realizados nos dias 04 e 05 de dezembro de 2017 das 14:00 às 17:00h, em local 
a ser defi nido.

 §1º O candidato que não comparecer em qualquer um dos ensaios será desclassifi -
cado.

 §2º O Termo de Cessão de Imagem, disponível com a Comissão Organizadora, deverá 
ser assinado pelo participante no 1º(primeiro) dia de ensaio (04 de dezembro de 2017).

 Art.7º  A Coordenadoria de Políticas para a Pessoa Idosa poderá recusar inscrições de 
candidatos que não atenderem os critérios estabelecidos no artigo 2º.

 Art.8º.  O candidato com defi ciências ou outras condições que exijam recursos espe-
cífi cos para participar do "Concurso Inclusivo Miss e Mister Melhor Idade Campinas 
2017" deverá informar os recursos necessários no campo específi co da Ficha de ins-
crição.

 CAPÍTULO IV - DA REALIZAÇÃO E ETAPAS DO CONCURSO 

 Art.9º.  O concurso será realizado no dia 06 de dezembro de 2017, das 16:00 às 20:00h.

 Art.10.  O local onde será realizado o concurso e os ensaios será defi nido oportuna-
mente pela Coordenadoria de Políticas para a Pessoa Idosa.

 Art. 11.  As etapas do Concurso serão as seguintes:

 Desfi le, em conjunto, de abertura com traje social;

 Desfi le individual e entrevista com o apresentador.

 Art. 12.  O desfi le de abertura terá caráter de apresentação dos (as) candidatos (as) e, 
portanto, não será atribuída nota aos participantes.

 Art.13.  O desfi le com traje social e a entrevista serão julgados pelos integrantes do júri 
que atribuirão notas aos participantes.

 Art.14.  Os organizadores do concurso não fornecerão as vestimentas, calçados e aces-
sórios utilizados por cada um dos participantes, ou seja, os(as) candidatos(as) deverão 
trajar vestuário próprio.

 Parágrafo Único.  Havendo patrocinadores (vestimenta, maquiador, cabeleireiro eou-
tros)o(a) candidato(a) poderá divulgá-los durante a entrevista.

 Art.15.  Serão eleitos após o último ensaio e pelos próprios integrantes do grupo, 01 
(uma) Miss e 01(um) Mister Simpatia Melhor Idade. O resultado será divulgado na 
data do desfi le.

 CAPÍTULO V - DA COMISSÃO JULGADORA E DA APURAÇÃO 

 Art.16.  A Comissão Julgadora será composta por 5(cinco) integrantes, escolhidos pela 
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania.

 Art.17.  Cada um dos integrantes da Comissão Julgadora deverá, logo após o desfi le 
individual e entrevista entregar as notas aos representantes da Coordenadoria de Po-
líticas para Pessoa Idosa.

 § 1º  A Coordenadoria do Idoso fará a contagem das notas, apurando os (as) 2 (dois) 
vencedores, 1(uma) Miss e 1 (um) Mister.

 §2º  Serão declarados "Miss Campinas Melhor Idade" e "Mister Campinas Melhor 
Idade" os candidatos que obtiverem a nota mais alta da somatória das notas atribuídas 
por todos os jurados.

 CAPÍTULO VI - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DAS NOTAS 

 Art.18.  O julgamento dos (as) candidatos (as) obedecerá os seguintes itens:

 Beleza;

 Elegância;

 Desembaraço;

 Simpatia.

 Art. 19 . Cada membro da Comissão Julgadora receberá fi cha apropriada para a avalia-
ção dos candidatos onde deverá registrar sem rasuras, notas de 1 (um) a 5 (cinco) para 
cada um dos itens referidos no artigo anterior. 

 Art.20 . Das notas obtidas pelos candidatos, serão reduzidos os seguintes pontos:
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 1 (um) ponto por atraso a cada dia de ensaios, independentemente do tempo de atraso.

 2 (dois) pontos por atraso no dia da realização do concurso, independentemente do 
tempo de atraso.

 Art.21 . Em caso de empate, os candidatos empatados voltarão à passarela para um 
novo desfi le e a Comissão Julgadora atribuirá novas notas de acordo com os Art.17º e 
18º. Será classifi cado(a) o(a) participante que obtiver a nota mais alta da somatória das 
notas atribuídas por todos os jurados.

 CAPÍTULO VII - DA PREMIAÇÃO 

 Art.22.  A dupla vencedora receberá as faixas de "Miss e Mister Campinas Melhor 
Idade".

 CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art.23.  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Secretária Munici-
pal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania, Coordenadoria de Políticas 
para a Pessoa Idosa e Comissão Organizadora.
 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  
  DEFIRO O PROTOCOLO (BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR N°142, DE 12/01/2016, E DECRE-
TO MUNICIPAL N°19.036 DE 02/03/2016). 
 PROT.17/11/11918 VEM QUE TEM CAMPINAS LTDA ME
PROT.16/11/14161 SOCIEDADE DAS FILHAS DE N.SRA.S.CORAÇÃO
 COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO Nº07/17/243 
PROT.17/10/36802 VOTORANTIM CIMENTOS S/A
 COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO Nº07/11/10501
 PROT.17/10/36807 JERPAR COM. MANUT. MAQUINAS
 AUTORIZO A RETIRADA TEMPORÁRIA DO LACRE FÍSICO PELO PERÍODO DE 07 DIAS PARA 
REMOÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS.
FIQUE CIENTE O RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO QUE O USO DO LOCAL PARA ATI-
VIDADE DE NATUREZA ECONÔMICA E OU/ COMERCIAL IMPLICARÁ NA IMEDIATA RECOLO-
CAÇÃO DO LACRE FÍSICO E MULTA POR DESOBEDIÊNCIA AO AUTO DE LACRAÇÃO CONFOR-
ME O INCISO V, ART.22º DA LEI Nº11749/03.  
PROT.17/11/15596 JOÃO RODRIGUES
 AUTO DE LACRAÇÃO IMPOSTO EM 01/11/2017 
PROT.14/11/3601 EMPRESA FOLEGATTI VIAÇÃO LTDA EPP
 AUTORIZO O CANCELAMENTO DO AUTO DE LACRAÇÃO IMPOSTO EM 23/06/2017 
PROT.17/11/8803 MATHIAS & MATHIAS CAFÉ TEATRO BAR LTDA
 AUTORIZO O CANCELAMENTO DO AUTO DE LACRAÇÃO IMPOSTO EM 24/03/2017
 PROT.09/11/2529 LANCHONETE LIBERA LTDA ME
 RETIFICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO CNPJ:”ONDE SE LÊ FAPARK PAULISTA ESTACIONA-
MENTO VEÍCULOS-LTDA, LEIA-SE FAPARK ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS LTDA-ME, 
CNPJ 08.533.567/0007-20” 
PROT.14/11/17586 FAPARK ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA ME
 CANCELE-SE O AIM N° 4509 Á FL. 219 - PROT.01/0/45184 PELO FATO QUE A EMPRESA POSSUÍA O 
CLI-VRE EM VIGÊNCIA NA DATA DA LAVRAÇÃO DO AIM. 
PROT.17/11/3690 CROCE COM. DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA ME
 DEFERIDOS 
PROT.15/11/17333 WALTER PERIOTTO JUNIOR
 INDEFERIDOS 
PROT.16/11/18947 CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES - PROT.17/11/11908 ROSSI & ROSSI ATACA-
DO DE INSUMOS - PROT.13/10/53212; PROT.13/10/61377 E PROT.14/11/2410 MIRLA AP TROCCOLI LU-
BRIFICANTES - PROT.12/11/857; PROT.12/11/1369 E PROT.17/11/2442 MOBITEL S/A - PROT.15/10/7338 
CLINICA DE PROPEDÊUTICA MÉDICA LTDA - PROT.17/11/12678 OSVALDO T. MORIMOTO ME - 
PROT.17/11/10521 UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA - PROT.17/11/6935 ADENILSON I. DIAS
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.17/11/15655 BIG PARK CHUMBOS - PROT.17/11/15679 SOBRAPAR SOC. BRAS. DE PESQUISA - 
PROT.17/11/15542 LOS MACHUCHOS COM.ALIMENTOS LTDA ME - PROT.16/11/11896 R.G. LAHOUD 
LEARDINI ME - PROT.17/11/3133 RESTAURANTE E LANCH. SOFEL LTDA - PROT.17/11/13056 PAULA 
REGINA C. BARBOSA - PROT.17/11/12693 M.DE F P CONEGLIAN RESTAURANTE - PROT.16/11/18647 
ANA PAULA T. STERVID - PROT.17/11/15459 ASSOC. BENEF. MARIA PORTA DO CÉU - PROT.17/11/15395 
AVALON EVENTOS LTDA
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 ENGº MOACIR J M MARTINS  

 DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  
  EMITIDO O ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC Nº110/15 - ARI
 PROT.17/11/15885 DANIEL NAVA
 DEFERIDOS SEMURB ON-LINE 
 PROT.17/99/706 SANDRA REGINA DA SILVA DUARTE - PROT.17/99/565 MILTON CARLOS GAZOT-
TO - PROT.17/99/622 PAULO EDUARDO DE ALMEIDA - PROT.17/99/461 ALEXANDRE R. AZEVEDO - 
PROT.17/99/383 DANIELE R.DE PAULO RUIZ - PROT.17/99/621 IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉ-
RIO ESPÍRITO SANTENSE - PROT.17/99/417 JORGE LUIS JACOMINI - PROT.17/99/685 LUIS ALBERTO 
LEAL - PROT.17/99/403 GERALDA BOTELHO COSTA - PROT.17/99/610 EDUARDO DE G. ROSPENDO-
WSKI - PROT.17/99/212 RONALDO BATISTA DA CUNHA - PROT.17/99/559 JOKLER REPRESENTAÇÕES 
E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.17/99/435 FÁBIO C. SANTOS
 DEFERIDOS 
PROT.17/11/15281 E PROT.17/11/15283 TANIA MARIA F. TRAJANO - PROT.17/11/15319 ORIVALDO A.B. 
DE SOUZA - PROT.17/11/15107 LUIZ A. COBOS
 INDEFERIDOS SEMURB ON-LINE 
 PROT.17/99/203 JORCELINDO GABRIEL - PROT.17/99/352 JOSÉ C. SIMÕES DE ALMEIDA
 SOLICITAÇÕES PENDENTES 
 PROT.17/99/666 BRUNO JOSE MARQUES - PROT.17/99/638 DIONNAS LUCAS DA S. FERNANDES 
- PROT.17/99/584 MAURICIO M. DA SILVA JR - PROT.17/99/582 VINICIUS LUCENTI DIMITRIEV 
- PROT.17/99/549 ÍTALO B. FRANCESCO A. FILISETTI - PROT.17/99/544 GILMAR DIAS DA SILVA 
- PROT.17/99/558 LEONILDO ADÃO CHRISTOFOLETTI - PROT.17/99/497 SERGIO RICARDO DA S. 
ZAMARIOLA - PROT.17/99/709 GINO B. DI DOMENICO - PROT.17/99/467 MARCIA MARIA G. VON 
ZUBEN - PROT.17/99/725 FERNANDA SICILIANO DONATI - PROT.17/99/403 GERALDA BOTELHO 
COSTA - PROT.17/99/569 ADALGISA MUNIZ KLEM - PROT.17/99/406 CARLOS ALBERTO GONZALES 
- PROT.17/99/517 AFRAR PARTICIPACOES LTDA - PROT.17/99/644 SIMONE VALÉRIA ROCHA VIEIRA 
- PROT.17/99/263 FABIO STEFANI - PROT.17/99/678 LIVIA KARINA MATEUS GRIPE - PROT.17/99/598 
GOBIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PROT.17/99/628 AQUILES JOSE GONZALEZ CASORIA - 
PROT.17/99/561 YASUHEI CRISTIANO NAKAMURA - PROT.17/99/633 CLUBE CAMPINEIRO DE RE-
GATAS E NATAÇÃO - PROT.17/99/684 JOÃO ALVES DE PAIVA NETO - PROT.17/99/637 FELIPE DE-
NARDI - PROT.17/99/492 MONICA OIDE NAKABAYASHI DE LIMA - PROT.17/99/340 LUCINEIA DORI 
- PROT.17/99/686 YARA HAAS - PROT.17/99/687 WENDY A. TAVERAS DE BEJARAN - PROT.17/99/567 
RAFAEL CARDOSO DE BARROS - PROT.17/99/688 TARIK REIS BELEM - PROT.17/99/504 HELIO CRIS-
TIANO AZOLA - PROT.17/99/690 FÁBIO VEG - PROT.17/99/693 DIVA VIEIRA DE SÁ - PROT.17/99/624 
UNIÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES LTDA - PROT.17/99/538 ALUÍSIO PINELLI FILHO 
- PROT.17/99/697 RICARDO PEREZ DOS SANTOS - PROT.17/99/696 ADEMIR ANTONIO GOBBO - 
PROT.17/99/695 VICTOR ANDRES ANS VALENZUELA - PROT.17/99/694 BENEDITO ROBERTO STAUT 

- PROT. 17/99/698 VADMILSON FERREIRA DE SOUZA
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.17/10/36037 SF DESENV. IMOB. LTDA - PROT.17/11/14730 ALUMAR LOCAÇÃO DE VEÍCU-
LOS - PROT.17/11/15202 DENIS ROBERTO C. PEREZ - PROT.17/11/15394 RENOVO CONSTRUÇÕES 
LTDA - PROT.17/11/15386 LEONARDO C. DE MENDONÇA - PROT.17/11/5507 DILSON DE F. PRU-
DENCIANO - PROT.17/11/15193 MIRIAM AP J. BACAGINI - PROT.17/11/14948 JOSÉ L. DE ABREU 
TOMIATO - PROT.17/11/15339 MARIA N. QUEIROZ PIMENTA - PROT.17/11/14894 ALEX GIMENEZ - 
PROT.17/11/15065 ABDIAS L. GOMES - PROT.17/11/15569 COND. SAINT HILAIRE - PROT.17/11/13685 
SARA JANINI B. DE ALMEIDA - PROT.17/11/8778 TEREZA I. HIROMOTO HONDA - PROT.17/11/15645 SOL 
INVEST EMPREEND. E PARTIC. LTDA - PROT.17/11/15551 SILVIA AP M. CAMPOS - PROT.17/11/14572 
NOEL RUIZ - PROT.17/11/11599 ANTONIO CARLOS C. FERNANDES - PROT.17/11/12012 LUIS F.G. 
KAPPAZ - PROT.17/11/12298 REPUBLICO B. LIBET - PROT.17/11/9395 VANDERLEI COSTA E SILVA - 
PROT.17/11/15171 MARCELO J. BALDOVE - PROT.17/11/15286 LILIAN ANDRADE - PROT.17/11/15413 
ANA MARIA C. VIZEL - PROT.17/11/15277 VALDEMAR R. BERTOZZO - PROT.17/11/15372 ALESSAN-
DRA C.A. HERRMAN - PROT.00/43399 REGINA C.R. LUIZ
 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.17/11/15338 PAULO P. ROCHA - PROT.17/11/14284 FERNANDA LUIZA R. TESINI
 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS 
PROT.17/11/14719 RCN EMPREEND. IMOB. LTDA
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 ENGª SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA 
 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO  
 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) dias: 
 
Setor de Certidão 
 Prot. 2017/10/36994 - Reinaldo Atsushi Hori
 Prot. 2017/10/37042 - SRR Empreendimentos Imobiliários LTDA
 Setor Conversão Banco de Dados 
 Prot. 2017/11/01254 - Águas Santo Antonio LTDA
 Prot. 2017/11/12131 - Antonio Cesar de Padua Ribeiro
 

 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO 
 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 

   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  SECRETÁRIO  
 Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 19º andar, no horário das 09:00 
às 16:00 hs, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 

 Gabinete do Secretário  
 Prot. 2017/10/5319 - Núcleo Regional Campinas Instituto Arquitetos do Brasil 

 CARLOS AUGUSTO SANTORO  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  Gabinete do Senhor Secretário  
 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 
 
Setor de Expediente 
Prot. 2017/10/36329 - Jamir Benatti
 

 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO 
 CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE 

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (continu-
ação) 07/11/2017 

 

 Convocamos os senhores conselheiros titulares representantes das entidades titulares 
e convidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos 
segmentos deste Conselho, para dar continuidade à  92ª Reunião Extraordinária a 
ser realizada  3ª feira dia 07 de novembro de 2017,  d  às 14h00 às   18h00,  no 19º an-
d  ar, Sala Milton Santos, Paço Municipal   Campinas/SP. 
 Pauta: 

 1. Continuação - apresentação e discussão sobre a minuta de Parecer referente ao PLC 
nº 57/2017 que dispõe sobre o Plano Diretor.
 

 Campinas, 01 de novembro de 2017 
 ARQUITETO E URBANISTA FABIO BERNILS 

 PRESIDENTE - CMDU 
   

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA 08/11/2017 
 Convocamos os senhores conselheiros titulares representantes das entidades titulares 
e convidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos 
segmentos deste Conselho, para a  326ª Reunião Ordinária a ser realizada 4  ª feira 
dia 08 de novembro de 2017,  às 18h30,  no 19º andar, Sala Milton Santos, Paço 
Municipal   Campinas/SP. 
 Pauta:

 1. Aprovação da ata 325ª Reunião Ordinária;

 2. Apresentação das minutas de Pareceres:
 PLC nº 32/2017  - Substitutivo total ao Projeto de Lei Complementar nº 32/2017;  PLC 
nº 61/2017 - Altera o Artigo 18 da Lei nº 10.850 de 07 de junho de 2001 e  PLC nº 
44/2017  - Substitutivo total ao Projeto de Lei Complementat nº 44/2017;
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 3. Continuação da apresentação, discussão e votação sobre a minuta de Parecer refe-
rente ao PLC nº 57/2017 - Dispões sobre o Plano Diretor; 

 4. Informações do Presidente e Conselheiros. 

 Campinas, 01 de novembro de 2017 
 ARQUITETO E URBANISTA FABIO BERNILS 

 PRESIDENTE - CMDU 
   

 CONCIDADE - CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA 09/11/2017 

 CONVOCAMOS os senhores conselheiros titulares e respectivos suplentes, e convi-
damos os representantes das entidades suplentes que compõem o Conselho da Cidade 
de Campinas, para a 80ª Reunião Ordinária, a ser realizadaexcepcionalmente quinta-
-feira, dia 09 de novembro de 2017, às 18h30, no Salão Vermelho, Paço Municipal, 
Campinas/SP.
 PAUTA:
 1. Aprovação das atas: 78ª e 79ª Reuniões Ordinárias e 62ª Reunião 
 Extraordinária;
 2. Discussão sobre o cronograma de eleição 2018/2019;
 3. Debates sobre temas futuros à serem abordados no Concidade;
 4. Apresentação da agenda de reuniões a serem realizadas na Câmara Municipal sobre 
o PLC nº 57/17 que "Dispõe sobre o Plano Diretor".
 

 Campinas, 01 de novembro de 2017 
 ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 PRESIDENTE DO CONCIDADE - CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNICA: 
 
 PROTOCOLO: 17/07/06639
 INTERESSADO: ANGELS LIFE RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA
 CPF/CNPJ: 13.863.343/0001-21
 ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
 DEFERIDO O PRAZO DE 60 DIAS PARA ADEQUAÇÕES

 PROTOCOLO: 17/07/06640
 INTERESSADO: ANGELS LIFE RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA 
 CPF/CNPJ: 13.863.343/0003-93
 ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
 DEFERIDO O PRAZO DE 60 DIAS PARA ADEQUAÇÕES

 PROTOCOLO: 17/07/06638
 INTERESSADO: ANGELS LIFE RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA
 CPF/CNPJ: 13.863.343/0004-74
 ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
 DEFERIDO O PRAZO DE 60 DIAS PARA ADEQUAÇÕES

 PROTOCOLO: 17/07/06637
 INTERESSADO: ANGELS LIFE RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA
 CPF/CNPJ: 13.863.343/0002-02
 ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
 DEFERIDO O CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÕES

 PROTOCOLO: 05/50/00474
 INTERESSADO: MARCIO ANDRE BALDINI FLORIO 
 CPF/CNPJ: 109.282.658-03
 ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
 INDEFERIDO VISTO QUE NÃO EXISTE MAIS O ESTABELECIMENTO NO LOCAL

 PROTOCOLO: 17/07/05339
 INTERESSADO: CENTRO CAMPINEIRO DE MICROCIRURGIA DR ARMANDO SIGNORELLI JUNIOR
 CPF/CNPJ: 67.154.161/0001-00
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/04780
 INTERESSADO: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA CUNHA SIGNORELLI 
 CPF/CNPJ: 06.981.464/0001-02
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/70/00658
 INTERESSADO: CAMPINAS ODONTOLOGICA LTDA ME 
 CPF/CNPJ: 03.633.272/0001-17
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/70/00657
 INTERESSADO: CAMPINAS ODONTOLOGICA LTDA ME 
 CPF/CNPJ: 03.633.272/0001-17
 ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/05483
 INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/A
 CPF/CNPJ: 61.585.865/0074-07
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/04201
 INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A 
 CPF/CNPJ: 61.412.110/0213-14
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/06588
 INTERESSADO: MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA 
 CPF/CNPJ: 59.682.625/0001-23
 ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/00501 - C
 INTERESSADO: LABCENTER MATERIAIS LAB. E HOSP. LTDA 
 CPF/CNPJ: 56.217.060/0001-15
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/07151
 INTERESSADO: CLINICA PIERRO LTDA 
 CPF/CNPJ: 51.879.500/0001-86
 ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/06506
 INTERESSADO: MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA 
 CPF/CNPJ: 59.682.625/0001-23
 ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/06564
 INTERESSADO: MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA 
 CPF/CNPJ: 59.682.625/0001-23
 ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 15/07/05380 - C
 INTERESSADO: LEONARDO AVILA FERREIRA 
 CPF/CNPJ: 690.404.941-34
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 13/07/01868 - C
 INTERESSADO: URO HOMINIS INSTITUTO DE UROLOGIA CAMPINAS S/S LTDA 
 CPF/CNPJ: 10.268.088/0001-80
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/01706 - C
 INTERESSADO: URO HOMINIS INSTITUTO DE UROLOGIA CAMPINAS S/S LTDA 
 CPF/CNPJ: 10.268.088/0001-80
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 11/40/00631
 INTERESSADO: INSTITUTO DA PELE - CENTRO DE DERMATOLOGIA, CLINICA, CIRURGICA E LA-
SER LTDA - ME 
 CPF/CNPJ: 07.312.162/0001-04
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 12/40/01480 - C
 INTERESSADO: INSTITUTO DA PELE - CENTRO DE DERMATOLOGIA, CLINICA, CIRURGICA E LA-
SER LTDA - ME 
 CPF/CNPJ: 07.312.162/0001-04
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 12/40/01577 - C
 INTERESSADO: KATIA HARANAKA CENTRO INTEGRADO DERM. CIRUR. PLAST. LTDA 
 CPF/CNPJ: 07.790.340/0001-02
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 14/07/04761 - C
 INTERESSADO: M. WELLS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
 CPF/CNPJ: 10.804.158/0005-00
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 12/07/00412 - C
 INTERESSADO: M. WELLS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
 CPF/CNPJ: 10.804.158/0005-00
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 17/07/05380 - C
 INTERESSADO: LEONARDO AVILA FERREIRA 
 CPF/CNPJ: 690.404.941-34
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 MARCIA ORTIZ M. T. DE CAMARGO 

 AUTORIDADE SANITARIA 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 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 constituida na Lei Complementar nº 09/03, estabelecendo que devam exe-
cutar a pavimentação do passeio no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. 
O não atendimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção 
das medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE ANTONIO 
CARLOS FAGNER” 3451.11.64.0171 37471 “JARDIM AYRES DA 

COSTA” 1-UNIF. 2015/156/3914

“JOAO CASARINO” 3433.31.05.0383 37667 “JD NOVO CAMPOS 
ELISEOS” 8 2017/156/7052

 

 Campinas, 01 de novembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS 
 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 abaixo relacionados, referente 
aos terrenos localizados neste município, para notifi cá-los da obrigação constituida na 
Lei nº 11.455/02, estabelecendo que devam executar a limpeza dos terrenos e mantê-
-los limpos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não atendimento 
da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previs-
tas no citado diploma legal.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE JOSE MEN-
DONCA ZUMSTEIN” 3261.21.51.0159.00000 37341 “PARQUE RURAL FAZEN-

DA SANTA CANDIDA” 4 2016/156/7095

“ESPOLIO DE OLIMPIO 
PROSPERI” 3414.11.47.0450.01001 37450 “JARDIM CHAPADAO - 

(CONTINUACAO )” 5-D-SUB 2017/156/6704

“JOAO CASARINO” 3433.31.05.0383 37666 “JD NOVO CAMPOS 
ELISEOS” 8 2017/156/7052

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0420.00000 37247 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 12 2017/156/4738
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“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0444.00000 37252 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 10 2017/156/4740

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0173.00000 37200 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 25 2017/156/1681

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0203.00000 37241 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 23 2017/156/4732

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0188.00000 37243 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 24 2017/156/4733

“VBTU TRANSPORTES 
URBANOS LTDA” 3451.51.44.0432.00000 37250 “VL AEROPORTO” 11 2017/156/4739

 Campinas, 01 de novembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE 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 constituida na Lei 09/03, estabelecendo que devam executar a limpeza 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 a adoção das medidas previstas 
nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE EXPEDITO 
AFONSO SILVA” 3433.22.72.0511 37665 “JD NOVO CAMPOS ELISEOS” 20-SUB 2017/156/5950

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0203.00000 37242 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 23 2017/156/4732

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0188.00000 37244 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 24 2017/156/4733

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0320.00000 37245 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 17 2017/156/4734

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0173.00000 37201 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 25 2017/156/1681

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0420.00000 37248 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 12 2017/156/4738

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0444.00000 37251 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 10 2017/156/4740

“VBTU TRANSPORTE URBA-
NO LTDA” 3451.51.44.0344.00000 37246 “VILA AEROPORTO - 2 

GLEBA” 15 2017/156/4736

“VBTU TRANSPORTES 
URBANOS LTDA” 3451.51.44.0432.00000 37249 “VL AEROPORTO” 11 2017/156/4739

 

 Campinas, 01 de novembro de 2017 
 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 pavimentação do passeio nos terrenos abaixo relacio-
nados, nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultada aos pro-
prietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
a contar da presente data , sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida 
Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ALFA ENGENHARIA LTDA” 3261.52.94.0001 16912 “PRQ RURAL FAZ SANTA 
CANDIDA” 1 2017/156/5746

“COBESCA MANCHESTER ATACADISTA 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A” 3232.52.88.0165.00000 17047 “CIDADE UNIVERSITA-

RIA CAMPINEIRA” 5 2016/156/2155

“ESPOLIO JOSE RAMOS BARBOSA” 3352.11.49.0404 16783 “PARQUE RES. CAMPINA 
GRANDE” 18 2016/156/3385

“INDARCO S/A ENGENHARIA INDUS-
TRIA E COMERCIO” 3413.32.03.0583.00000 17071 “JARDIM AURELIA” 7 2017/156/2390

“INDARCO S/A ENGENHARIA INDUS-
TRIA E COMERCIO” 3413.32.03.0069.00000 17070 “JARDIM INTERLAGOS” 17 2015/156/4457

 

 Campinas, 01 de novembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
DE TERRENO 

 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 da limpeza dos terrenos abaixo relaciona-
dos nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de 
Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a 
interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da pre-
sente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“AUTO MAIS CAMPINAS LTDA” 3263.52.62.0136.01001 16755 “VILA NOGUEIRA” 7 2015/156/6767

“GLEISON DE OLIVEIRA VAS-
CONCELOS” 3442.41.32.0099.00000 17086 “VILA ALBERTO SIMOES” 9 2015/156/5498

 

 Campinas, 01 de novembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO 
DO 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 dos terrenos abaixo relacionados e localizados 
neste município, não atenderam as notifi cações para reparo do passeio nos respectivos 
prazos legais, vem por meio deste Edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa 
lavrados conforme Lei Complementar 09/2003. É facultado aos proprietários a inter-
posição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar desta 

publicação sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE RICARDO MANARINI” 3423.12.57.0283 17067 CAMBUI 67 2017/156/1090

“MARCOS MIGNONI GRIPP” 3441.61.12.0175 17089 “VILA JOAQUIM INACIO” 1 2017/156/4287

 Campinas, 01 de novembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DE 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores dos terrenos abaixo localizados neste municí-
pio, não atenderam as notifi cações para execução de reparo do passeio nos respectivos 
prazos legais, vem por meio deste edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa 
lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultada aos proprietários a inter-
posição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação sob pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“MARGARIDA ANDREIA FERREIRA” 3164.11.29.0232 16850 “JD APARECIDA” A-SUB 2017/156/141

“WALACE DE SOUZA VIANA” 3453.34.29.0242 17018 “JARDIM SAN DIEGO” 25 2016/156/3865
 

 Campinas, 01 de novembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - LIMPEZA 
DE PASSEIO

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo constatado 
que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam 
as notifi cações para limpeza do passeio dos imóveis abaixo relacionados nos respectivos 
prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados 
conforme Lei Complementar 09/03. É facultado aos proprietários a interposição de defesa, 
por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob pena do 
lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“MARCOS MIGNONI GRIPP” 3441.61.12.0175 17090 “VILA JOAQUIM INACIO” 1 2017/156/4287

“WALACE DE SOUZA VIANA” 3453.34.29.0242 17017 “JARDIM SAN DIEGO” 25 2016/156/3865

Campinas, 01 de novembro de 2017
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
   

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

 Protocolo:2017/10/30410
 Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM DO 
LAGO CONTINUAÇÃO SOL NASCENTE
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, situada na Avenida Anchieta nº 200, 16º andar - Setor de Expedien-
te, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar ciência 
das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo.
 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 ENG.º ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
 Despacho:

 À vista dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, respectiva-
mente, a necessidade e a ausência de impedimentos legais,  AUTORIZO :

 1. A prorrogação do contrato de locação relativo ao imóvel localizado na Avenida Ma-
rechal Rondon nº 183, bairro Jardim Chapadão, nesta cidade, de propriedade das Sras. 
Roberta Segalho Tafner Gutierrez, Raquel Segalho Tafner Vieira e Rochele Segalho 
Tafner Nastrini, onde se acha instalada a sede da Administração Regional 04 dessa 
Secretaria, por mais 12 (doze) meses;

 2. A despesa correspondente, no valor total de R$ 72.612,00 (Setenta e dois mil, seis-
centos e doze reais);, consoante aprovação do Comitê Gestor à fl . 2.809;

 3. À CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio, em que deverá es-
tar observada e recomendação apontada pelo DAJ, e a seguir, devolva-se este processo 
a esta Secretaria de Serviços Públicos, para acompanhamento e demais providências.
 

 Campinas, 25 de outubro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo n.º PMC.2016.0000.4457-31 - Int.: SMSP - Ref.: Pregão 
Eletrônico n.º 293/2016 - Objeto: Registro de Preços de   Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPI's) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's) 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do Decreto 
Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO , com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 
 017/2017 , a despesa no valor total de  R$ 13.666,20  (treze mil, seiscentos e sessenta 
e seis reais e vinte centavos), a favor da empresa  GAMA COM. DE MÁQUINAS, 
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP  ,  para fornecimento dos materiais 
referentes aos itens 01, 11, 13, 23, 27,34, 36, 45 e 61 

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
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 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:  2017000986    
 Interessado:   INOX COZINHAS IND COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO LTDA 

  A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
 - Corrigir o arquivo kmz, pois o documento anexo está corrompido;
 - Corrigir o balanço hídrico no sistema, uma vez que o demonstrativo de conta da 
SANASA informa o consumo médio de 6,00 m³/mês (aproximadamente 0,27 m³/dia 
produtivo);
 - Prestar esclarecimentos sobre a área construída da empresa, pois há divergências 
entre os valores expostos na aba ‘Empresa’ e carnê de IPTU (868,32 m²) com a planta 
aprovada na SEMURB (749,37 m²);
 - Identifi car os produtos químicos a serem utilizados no processo produtivo na aba 
‘Matérias-primas’.

 Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com 
Técnico. Fone 2116-0573 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:   2017000991 
 Interessado: C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.  

 Documentação Incompleta. Para prosseguimento da análise do processo supracitado 
deverá ser anexado no Sistema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 
20 dias corridos, a partir da data desta publicação:
 1. Matrícula atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias;
 1.1. Para os casos de posse ou detenção deverá haver anuência do proprietário.
2. Contrato Social, e comprovante de endereço, no caso de pessoas jurídicas;
3. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por instrumento de procu-
ração particular com reconhecimento de fi rma por autenticidade ou semelhança (Mo-
delo - ANEXO VI-II - Decreto 18705)
4. Declaração de existência ou não de passivos (Anexo VI - I Decreto 18705)

 Os documentos solicitados devem ser inserido no campo de “Documentação com-
plementar”.
 Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do e-mail luiz.fonseca@campinas.
sp.gov.br
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 LUIZ FERNANDO SOARES FONSECA 

 Engeneiro Agrônomo 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 ATA DA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 27/09/2017 
  

 Reuniu-se o Pleno do COMDEMA em 27 de Setembro de 2017 às 14:00 horas na 
sede do SINTEPQ, sito à Avenida Esther Moretzshon de Camargo, 61 Pq. São Quirino 
(Atrás do Bradesco na Saída pra Mogi ou próximo a CPFL), para a187ª Assembleia 
Ordinária do COMDEMA, onde deu sequência a seguinte ordem do dia: 1) Informes e 
encaminhamentos da Presidência e Secretaria Executiva;  2) Aprovação da ATA da 186ª 
Reunião Ordinária do COMDEMA;  3 ) Apresentação da SVDS: Município Verde Azul 
- Tempo: 20 minutos;  4) Apresentação sobre o Status dos trabalhos: GT Arborização 
Urbana da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental - Requerimento de Informa-
ções Tempo: 20 minutos de apresentação; 5) Apresentação IAC - Determinação do Grau 
de Sustentabilidade e Auto sufi ciência hídrica dos municípios. Conselheiro Rinaldo O. 
Calheiros Pesq, Científi co - 40 minutos e 6) Fala dos Conselheiros. Estiveram presentes 
as seguintes representações: Andrea Cristina de O. Struchel  (SVDS) , Julio Cesar Ma-
fra  (SEMURB ), Ricardo Conde Alves Rodrigues  ( SAÚDE),  Kelly Regina Valvas-
soura Correira (SMAJ),  Odil T. Pereira (SEHAB), Ricardo O. Munhoz (CEASA),  Ana 
Lucia Pupo Picoli (SME), Marcia Trevisan Vigorito (SANASA), João B. Meira (FJPO) , 
Rinaldo O. Calheiros  (IAC) , Rodrigo Bacan  (CATI) , Ivan A. Alvarez  (EMBRAPA), 
 Juliano H. D. Finelli e Glyn Mara Figueira (UNICAMP),  Pia G. Passeto (OAB),  Ale-
xandre Panizza (PUCC),  Jorge Antonio Mercanti  (CIESP),  Celso Rodrigues (SEESP), 
 Austregésilo E. Gonçalves  (SINTPQ),  Mario Cenci g (Pro-Bairro MZ 3),  Carlos Ale-
xandre Silvae João Luiz Portolan G. Minnicelli (MZ4), Dirce Sumie Kumagai  (MZ 
6) , Alan Silva Cury  (IAB) , Maria Cabral e Teresa Penteado ( Resgate o Cambui) . O 
Presidente ao constatar o quórum deu por aberta a 187ª reunião ordinária do COM-
DEMA e antes de dar início aos trabalhos chamou à mesa o Conselheiro e anfi trião 
 Austregésilo E. Gonçalves  que em nome do Presidente do SINTPQ deu as boas vin-
das ao pleno e fez uma breve apresentação sobre a atuação do Sindicato Sindicato 
dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia-SP em Campinas. A seguir o 
Presidente entregou um certifi cado de agradecimento pelo apoio instituional dado ao 
COMDEMA ao Presidente e à Secretária do SINTPQ. Passou para o  item 1 da pauta 
e comunicou ao pleno que o Edital para as eleições do COMDEMA para o Biênio 
janeiro de 2018 a dezembro de 2019 será publicado em 15/10/2017. Para tanto, foi 
necessario constituir a comissão eleitoral que foi votada e aprovada pelo pleno com 
a seguinte constituição : Titulares -  Austregésilo E. Gonçalves, Mario O. Cencig 
e Carlos Alexandre Silva.  Suplente -  Andrea Cristina O. Struchel, Alan Cury e 
Juliano Finelli.  O presidente então falou da necessidade de marcar uma reunião ex-
traordinária para tratar sobre a alteração da Lei do COMDEMA no item referente a 
composição atual e paritária do Conselho, porpôs a data de 18/10/2017 e colocou 
em votação. A data da reunião extraordinária foi aprovada com 2 abstenções.  Item 2 
 - Votação da ata da 186ª reunião ordinária do COMDEMA, foi aprovada com 5 abs-
tenções.  Item 3 -  Apresentação da SVDS: Município Verde Azul. O ecólogo  Juliano 
Braga da SVDS fez a apresentação do status de cada ítem que é avaliado no programa 
município verdeazul. Durante a apresentação, respondeu aos questionamentos dos 
Conselheiros. A Conselheira  Teresa Penteado no  item 4  apresentou o  REQUERI-
MENTO DE INFORMAÇÃO - secretaria de serviços públicos/DPJ referente à 

licitação 198/2013  GT arborização urbana , o qual foi aprovado e será encaminhado. 
 No item 5  o Conselheiro  Rinaldo O. Calheiros  (IAC) apresentou o trabalho de pes-
quisa referente a determinação do grau de sustentabilidade e auto sufi ciência hídrica 
dos municípios (Vinhedo). Finda a apresentação, o presidente passou a palavra ao  Sr. 
Sinval Dorigon  que é o atual Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira - Mata de 
Santa Genebra, que falou sobre as expectativas dessa nova gestão e do seu papel como 
gestor. O presidente chamou também o Sr.  Miguel Von Behr funcionário aposentado 
do IBAMA que tem oferecido cursos de formação para Conselheiros interessados em 
Gestão de Unidades de Conservação que tem tido o apopio do IAB, ANAMMA, OAB 
e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Completou informando que será ofere-
cido um curso aberto com vagas limitadas que posteriormente será divulgado à todos. 
Passamos para o item 6  da pauta, fala dos Conselheiros, dado o adiantado da hora 
nenhum Conselheiro pediu a palavra. O presidente deu por encerrada a 187ª reunião 
ordinária do COMDEMA e eu Janete do Prado Alves Navarro, secretária executiva, 
lavrei a presente ata.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 CARLOS ALEXANDRE SILVA  

 Presidente do COMDEMA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP 
 Extratos das Atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias - agosto de 2017 

 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

CAMPREV 
CNPJ – 06.916.689/0001-85 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP 

 
 
Tendo em vista a necessidade de transparência e da publicidade dos atos deste Conselho 
Municipal de Previdência do CAMPREV, os extratos das Atas das Reuniões Ordinárias e 
Extraordinárias ocorridas no mês de agosto de 2017. 

 
 

EXTRATO DE ATA DA 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV 
 

 
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01/08/2017 - às 09h: 30 min na sala de reuniões 

do CMP, sito à Rua Regente Feijó, nº 1251 – 8º andar Centro, Campinas, SP. 
2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente do 

CMP, qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, Secretária e 
Vice-Presidente do Conselho.  

3. ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 

 PRESENÇAS: Aldaíria Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denilson Pereira de 
Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Katia Maria 
Constâncio Caparroz, Marcelo Henrique de Paula, Margarida da Silva Calixto, 
Maria Elvira Moreira Pavarini, Mariana Lemos Saldini, Nivaldo Camilo de 
Campos e Sidney Vieira Costacurta. Presença pelo CAMPREV, Elias Lopes da 
Cruz, Diretor Financeiro e Amanda Centofanti Botelho economista. 

4. PAUTA: I - : Apresentação da Carteira de investimentos do CAMPREV, com a 
presença do Diretor Financeiro e Economista do CAMPREV. DOCUMENTOS 
RECEBIDOS: 1 - Relatório da carteira de investimentos do CAMPREV DO 2º 
trimestre de 2017; 2 - Ofício GP- nº 110/2017- Protocolo:  17/25/2818- Assunto: 
Atender Ofício da SMGC – da recomendação do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, quanto à Lei de Acesso a Informação e a transparência dos Atos dos 
conselhos municipais. 

5. ASSUNTOS TRATADOS: 
-O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia relativa à apresentação 

da Carteira de investimento do 2º trimestre.  
-Em seguida passou a palavra ao Diretor Financeiro que iniciou a sua fala com a  

introdução do tema da pauta, o qual informou já ter sido apresentada ao Conselho 
Fiscal a Carteira de Investimentos. 

-O Presidente, questionou se os repasses e os parcelamentos dos entes ao CAMPREV 
estavam sendo feitos em dia e o Diretor Financeiro afirmou que sim. Informou que 
a PMC, nos meses de novembro, dezembro e janeiro utilizou o superávit, de R$ 
114 milhões e a SETEC havia entendido que também não deveria repassar a sua 
parte relativa aos ativos, mas foi esclarecido que o superávit foi utilizado apenas 
para pagamento aos aposentados da PMC.  -O Diretor Financeiro disse ainda que a 

Portaria 402 e 403 não proíbe a utilização do superávit, mas desde que seja 
utilizado para a compra de vidas do Fundo Financeiro para o Fundo 
Previdenciário.  

- Ocorreu, na ocasião da liberação, uma decisão política e, posteriormente foram 
enviados documentos para o MPS onde houve uma pré-aprovaram, com ressalvas, 
e atualmente os critérios adotados para eventual utilização do superávit são 
eminentemente técnicos.  

- Estão sendo feitas negociações junto à Secretaria de Previdência Social, hoje ligada 
ao Ministério da Fazenda para a regularização definitiva do superávit utilizado. 

- A Conselheira Margarida questionou se a PMC posteriormente fez alguma 
negociação para devolver ao CAMPREV os valores repassados do superávit.  

-O Diretor-Financeiro respondeu que apenas se a Secretaria de Previdência Social do 
Ministério da Fazenda não autorizar a utilização desse recurso pelo Instituto é que 
a PMC deverá efetuar a reposição do mesmo.- Se autorizar, não haverá 
necessidade de reposição, mas vai estabelecer regras, nos termos das Portarias 402 
e 403.  Hoje existe R$ 101 milhões de superávit. 
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- Como deve haver uma reserva técnica de 25%, esta deve ser calculada não sobre o 
montante do superávit, mas sobre o montante que o Instituto tem no Fundo 
Previdenciário, necessário para garantir o pagamento dos benefícios.  

- O conselheiro Sidney fez algumas considerações a respeito do superávit e da forma 
como as portarias se referem à reserva técnica e que não existe no MPS uma 
definição sobre o tema. 

- O Diretor Financeiro mencionou que ainda não tem definição a respeito e, nesse 
caso o CAMPREV pode passar a ser uma referência no assunto. 

- Na sequência passou a palavra para a Economista, que fez a referida explanação do 
relatório supra que será parte integrante dessa Ata conforme itens descritos a seguir: 1- 
posição da carteira de investimento em 30/06/2017 no total de R$ 474.952.014,01; 
1.1- Onde no Plano Previdenciário o valor total do saldo aplicado: foi de 
R$449.500.446,88. Cuja aplicação foi assim definida: Banco do Brasil: R$ 
290.547.592,59; Caixa Econômica Federal: R$ 106.209.930,72; Banco Bradesco: 
R$15.448.687,03; Fundos Externos total: R$37.294.236,54 no total externo 
previdenciário. 1.2 – Plano financeiro o valor total aplicado foi de R$ 25.451.567,13 a 
qual foi dividido Banco do Brasil: R$ 23.799.028,01; Caixa Econômica Federal R$ 
1.518.694,41; Banco Bradesco R$ 133.844,71; 2- Enquadramento, 2.1- Renda fixa 
total de R$ 452.076.079,09- Utilizado 95,2%; 2.2 – Renda variável total de R$ 
22.875.934,92, Utilizado: 4,8%.  3 - Meta atuarial (IPCA+4%). 4.1 Rentabilidade 
Mensal – entre janeiro e junho 4.2 Rentabilidade Acumulada entre janeiro e junho –5 
– Relatório de Mercado – Focus-  21/07/2017, com projeção para dos indexadores 
2017-2018:  IPCA(%) – 2017 (3,33) e 2018 (4,20); 5.2 IGP-DI(%) – 2017 (-0,86) e 
2018; 5.3 IGP-M(%) – 2017 (-0,86) e 2018 (4,50); 5.4 Meta Taxa de Câmbio – Fim do 
Período (R$/US$) – 2017 (3,37) e 2018 (3,43); 5.5 Meta Taxa SELIC – Fim do 
Período (%a.a.) – 2017 (8,00) e 2018 (8,00); 5.6 PIB (% crescimento) - 2017 (0,34) e 
2018 (2,00); 5.7 Produção Industrial (% crescimento) – 2017 (0,83) e 2018 (2,26); 5.7 
Balança Comercial (US$ bilhões) – 2017 (60,00) e 2018 (45,50); 5.8 Investimento 
Estrangeiro Direto (US$ bilhões) – 2017 (75,00) e 2018 (75,00); 6 – Instituições de 
aplicação com saldo total de R$ 474.952.014,01, onde é divido pelas seguintes 
gestoras: 6.1- Banco do Brasil – Saldo aplicado de R$ 314.346.620.60, com 66,2% na 
carteira; 6.2- CAIXA saldo aplicado de R$ 107.728.625,13, 22% na carteira; 6.3- 
Bradesco com saldo aplicado de R$ 15.582.531,74, e 3,3% na carteira; 6.4- Genus 
Capital com saldo em R$ 14.960.952,05, e 3,1% na carteira; 6.5- Santander com saldo 
de R$ 9.564.761,97, e 2,0% na carteira; 6.6- BRB com saldo de R$ 5.675.663,70, e 
1,2% na carteira; 6.7- Acrux com saldo de R$3.292.503,71, e 0,7% na carteira; 6.8- Rb 
Capital com saldo de R$ 2.239.319,17, e 0,5% na carteira; 6.9- Banco BRB com salde 
de R$ 1.382.219,06 e 0,3% na carteira; 6.10 - Vila Rica Capital com saldo de R$ 
187.769,00e 0,0% na carteira; 6.11- Brasil Plural com saldo de R$ 21.047,88 e 0,0% 
na carteira; 7 - Pesquisa de Risco X Retorno – 7.1 Cenário positivo – 7.2 Cenário 
negativo - 7.3 Rentabilidade dos Índices de Renda Fixa 2015 – Meta Atuarial: 15,90% 
e CAMPREV: 13,97%. 7.4 Rentabilidade dos Índices de Renda Fixa 2016 – Meta 
Atuarial: 15,38% e CAMPREV: 10,54%. 7.5 Rentabilidade dos Índices de Renda Fixa 
2017. Após a exposição foram dirimidas algumas dúvidas levantadas pelos 
conselheiros. 

6. DELIBERAÇÃO: Não houve deliberação, por se tratar de uma reunião expositiva. 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença dos 

conselheiros e deu por encerrada a reunião. 
Certificamos que o presente é o extrato da Ata original que se encontra arquivada  na 

sede do CMP, qualquer interessado vinculado ao RPPS, poderá apresentar pedido 
de cópia da Ata na integra, devendo o pedido conter a identificação do requerente. 

 
Aldaíria Calixto de Medeiros                  Nivaldo Camilo de Campos do CMP                      

Vice-Presidente do CMP                                                  Presidente do CMP 

EXTRATO - ATA DA 25ª (VIGESIMA QUINTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV 

 
1. DATA E LOCAL: 03/08/2017, às 09h30min na sala de reuniões do Conselho 

Municipal de Previdência, situada no oitavo andar do prédio nº 1251 da Rua Regente 
Feijó, Centro, Campinas, SP 

2. CONVOCAÇÃO: Atendendo a solicitação do Diretor Presidente do CAMPREV, sob 
a presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente do CMP, a qual foi 
secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, Vice-Presidente do CMP.  

3. ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 
aberta a sessão. 

4. PRESENÇAS: Aldaíria Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denílson Pereira de 
Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Kátia Maria 
Constâncio Caparroz, Marcelo Henrique de Paula, Margarida da Silva Calixto, Maria 
Elvira Moreira Pavarini, Mariana Lemos Saldini, Nivaldo Camilo de Campos e Sidney 
Vieira Costacurta. - Presença pelo CAMPREV, Dr. José Ferreira Campos Filho, 
Diretor Presidente.  

5. PAUTA: 1 Sequência do Assunto referente ao Ofício GP nº 112/2017 – protocolo: 
17/25/2850 – da utilização de área remanescente do prédio – sede do CAMPREV, 
com a presença do Diretor Presidente.  

6. DOCUMENTO RECEBIDO: Oficio GP 121/17 – Protocolo: 17/25/2918. Assunto: 
Solicitação de reunião pelo Diretor-Presidente CAMPREV.-  

7. - ASSUNTOS TRATADOS  
- O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta do dia referente a utilização 
de área remanescente do prédio – sede CAMPREV. 
- Em seguida passou a palavra ao Diretor Presidente que iniciou a sua fala saudando a 
todos e, agradecendo o apoio do Conselho e a atenção ás suas solicitações a quem tem 
procurado participar dos atos da sua gestão.  
- Ressaltou o efeito da crise que aflige não só Campinas, mas também o país e diante 
disso tem conversado com o Prefeito para dar sugestões e encontrar soluções. 
- Mencionou que a nova dinâmica da sua gestão frente ao CAMPREV é de procurar 

q g p
participar ao CMP os atos praticados e as decisões tomadas, embora nem sempre 
sejam as que todos gostariam. 
- Diante da crise e das dificuldades está buscando variar o rol de possibilidades de 
capitalização do CAMPREV, sendo uma das ideias a do projeto de construção do hotel 
na área remanescente do Instituto, cuja demanda será grande. 
- Disse que solicitou a reunião logo depois que o governador esteve em Campinas, 
anunciando a implantação da AME, que será a maior do interior do Estado de São 
Paulo, e o CAPS – AD que será ao lado do terreno da sede, onde a AME terá mais de 
30 especialidades e terá o hospital dia (internações de 24 horas), que geraram uma 
demanda significativa para a ocupação do hotel.  
- O governador aprovou o projeto e assinou um contrato com a empresa que irá 
executar as obras do CAPS-AD e a AME regional, onde funcionará como o Mário 
Gatti e o Ouro Verde. 
 - O Diretor-Presidente ressaltou que Campinas terá o protagonismo dessas 
especialidades médicas e isso deve refletir na região.  
- Retomou aos assuntos das parcerias, onde houve uma chamada pública e foram 
convidados diversos parceiros e outros interessados na parceria com o CAMPREV, 

que cumpre alguns requisitos que a Lei 8666/93 exige, ou seja, apresentação de 
documentos, formulação de propostas, etc. 
- Informou que está finalizando alguns ajustes na parceria do empreendimento. Em 
algumas semanas virá apresentar uma proposta firme dessa parceira, para que se possa 
deliberar o início das obras do empreendimento, que deve ter uma duração de um ano 
e meio a dois anos. - Mencionou que a reunião foi solicitada para discutir sobre os dois 
assuntos, sendo um deles a questão da construção do hotel, já autorizada pelo CMP o 
início das negociações, cujo projeto já foi encaminhado pela parceria, KPC, e o outro 
projeto sobre o qual iria expor onde pretende implantar as duas torres residenciais, que 
também necessita da autorização do conselho para fazer a incorporação imobiliária. 
Pesquisas de mercado já foram realizadas, as quais já demonstraram vocação forte 
também para área residencial. 
- Foi solicitado ao arquiteto responsável pela sede para fazer o projeto, a partir da 
deliberação do conselho autorizando a Presidência a prosseguir com as tratativas. Irá 
procurar no mercado parcerias que resultarão em uma incorporação imobiliária; onde o 
mercado irá dizer se é ou não vantajoso implantar um, dois e três quartos; ou faixa 
uma, duas ou três. 
- A ideia é a aprovação do colegiado para direcionar a pesquisa para verificar como o 
mercado se comporta. O CAMPREV não colocará dinheiro porque tem o terreno e vai 
entrar com a incorporação, ou seja, o Conselho delibera para que se possam 
providenciar os estudos de deslocamento da parte do terreno do Instituto para 
implantar um projeto residencial, e conforme o projeto for alimentado pelos resultados 
do mercado, as informações serão trazidas ao Colegiado. 
-  O município terá no entorno do Prédio- Sede o equipamento público, com dois 
blocos habitacionais e com a perspectiva de empreender com toda a valorização, para 
fortalecer o Fundo Financeiro. Todos esses valores que eventualmente serão 
repassados pelo município, não afeta o fundo previdenciário, que está seguro e 
superavitário, o Fundo Financeiro que é o grande desafio, tanto no regime próprio, 
quanto no regime geral. 
- São nas políticas macro que há possibilidade de atuação dentro do RPPS de 
Campinas. O esforço deve ser no sentido de minimizar o déficit atuarial, que hoje gira 
aproximadamente em torno de R$ 14 bilhões de reais, que é a reserva matemática 
necessária de dinheiro para pagar as aposentadorias até o ultimo servidor aposentado 
pelo fundo financeiro. A preocupação constante segundo o Diretor-Presidente é saber 
se a Prefeitura terá 17 milhões de reais no final de cada mês para repassar ao 
CAMPREV para pagar os servidores aposentados, do Fundo Financeiro. 
- Se a PMC entra em crise e não consegue repassar o dinheiro para completar os R$ 34 
milhões, como gestor do CAMPREV terá que tomar outras medidas, para tentar 
manter a integralidade no pagamento dos proventos de aposentados e pensionistas. A 
crise está grave, e nos próximos seis meses ainda haverá problema. 
- O desafio é fazer com que o Fundo Financeiro se capitalize devendo ser realizados 
mais estudos de possibilidade de capitalização efetiva desse Fundo, a mais próxima da 
realidade do CAMPREV é a exploração de bens transferíveis. 
- Para a aprovação de inicialização do projeto, serão trazidos os estudos antes de 
qualquer decisão, porque o Conselho precisa autorizar essas pesquisas para ver se o 
projeto é viável ou não, uma vez que seriam implantados no terreno onde as terras 
ainda se encontram vazias para propor a realização desse investimento. 
-O Diretor-Presidente mencionou que os cálculos superficiais em relação ao potencial 
de valorização geral inclusive da área atualmente pertencente à PMC, são 

aproximadamente de R$ 1 bilhão de reais, cuja parte do CAMPREV deve ser em torno 
de R$ 120 milhões de reais, contando com o seguimento nos empreendimentos. 
- O Diretor-Presidente mencionou que os patrocinadores capitalizam os bens nos 
fundos, que tem a obrigação de manter e ir ao mercado e buscar essas parcerias. Citou 
outras ideias para capitalizar o Fundo Financeiro dentre elas a dívida ativa do 
município e, aproveitou a oportunidade para esclarecer alguns pontos a respeito do 
assunto. 
- O Diretor-Presidente reiterou a solicitação da deliberação do CMP para continuar 
com as tratativas e na sequencia se colocou a disposição para os questionamentos. 
- O Diretor-Presidente disse que a construção do empreendimento imobiliário vai 
precisar que o Prefeito busque a autorização legislativa, pois irá ocorrer a venda e a lei 
da incorporação não permite sem um a discriminação do condomínio, porém no caso 
hotel não há necessidade de autorização legislativa porque é um bem do Instituto que 
não será alienado. 
-  O Presidente do CMP efetuou a leitura do parecer enviado na primeira solicitação do 
Oficio do GP 112/17, em relação à deliberação das tratativas do projeto da construção 
do hotel na área remanescente da sede. Iniciou-se o debate em relação a votação para 
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aprovação dos estudos de mercado da construção das duas torres no terreno do 
CAMPREV. 
- O Presidente do conselho sugeriu que fosse feito um Ofício igual o anterior a 
construção do hotel, autorizando o início da pesquisa de mercado. 
- O Conselheiro José Erivan questionou se essa autorização do conselho era para o 
estudo de viabilidade do projeto e na hora da construção das obras voltará para uma 
nova deliberação do conselho. Presidente confirmou positivamente e ressaltou que a 
autorização é apenas para fazer o estudo de viabilidade da construção das duas torres. 
- A conselheira Margarida mencionou que a dúvida é porque que a Procuradoria do 
CAMPREV não respondeu até o presente ao solicitado, sendo poderia fazer um 
parecer respondendo ao questionando para tranquilizar os Conselheiros, sendo que já 
ocorreu três  reuniões e a ainda não enviou o parecer. 
- A conselheira Aldaíria informou sobre o trâmite do referido Oficio com a decisão do 
CMP encaminhado no dia 28/07/2017, porém o Diretor Presidente retornou ao 
CAMPREV há três dias, mas, já foi solicitada urgência. 
- O Presidente enfatizou que as empresas questionam se o assunto passou no CMP 
para autorização da abertura das tratativas de viabilidade do projeto e caso o estudo 
seja positivo, deverá retornar para a deliberação do colegiado, diante disso todas as 
solicitações devem estar atendidas. 
- O conselheiro Denilson esclareceu que essa tratativa inicial já teve autorização do 
conselho do mandato anterior, cujo projeto ficou parado e se perdeu no tempo, e o 
estudo precisa ser atualizado com a nova realidade do mercado, existiu todo um 
aspecto técnico e jurídico que impediu o projeto anterior do empreendimento para que 
seguisse no terreno da sede. 
- Nesse novo projeto existe toda uma nova configuração jurídica e financeira que 
deverá ser observada, pelo CAMPREV. 
- O Presidente colocou em votação duas propostas: Proposta 01- Em complementação 
da proposta anterior ficam aprovadas as tratativas para o projeto de construção das 
com os mesmos termos da deliberação da construção do hotel; Proposta 2- A 
manifestação e deliberação aguardaria o retorno da manifestação da Procuradoria 
jurídica do CAMPREV em relação às ressalvas apresentadas pelo CMP na deliberação 
anterior. 

8. DELIBERAÇÃO: – A maioria dos conselheiros aprovou por a proposta 1 do início 
dos estudos e das negociações relativas da incorporação e vendas das unidades das 
torres imobiliárias que poderão ser construídas na área remanescente contigua a desse 
do CAMPREV com exceção da Conselheira Margarida que votou na proposta. 

9. ENCERRAMENTO Nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença dos 
conselheiros e deu por encerrada a reunião. 
Certificamos que o presente é o extrato da Ata original que se encontra arquivada na 
sede do CMP, qualquer interessado vinculado ao RPPS, poderá apresentar pedido de 
cópia da Ata na integra, devendo o pedido conter a identificação do requerente. 
 

           Aldaíria Calixto de Medeiros     Nivaldo Camilo de Campos do CMP                      
Vice-Presidente do CMP                                                  Presidente do CMP 

EXTRATO - ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHOMUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV 

 

1. DATA E LOCAL: 08/08/2017, às 09h: 30 min na sala de reuniões do CMP, sito à Rua 
Regente Feijó, nº 1251 – 8º andar Centro, Campinas, SP. 

2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente do CMP, 
a qual foi secretariada por mim - Aldaíria Calixto de Medeiros, Vice-Presidente do CMP. 

3. ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 
sessão. 

4.  PRESENÇAS: Aldaíria Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denílson Pereira de 
Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Kátia Maria 
Constâncio Caparroz, Maria Elvira Moreira Pavarini, Mariana Lemos Saldini, Nivaldo 
Camilo de Campos e Sidney Vieira Costacurta. Ausências Justificadas: Marcelo 
Henrique de Paula, Margarida da Silva Calixto.  

5.        PAUTA: 1– Leitura e aprovação de Atas; 2 – Leitura de Ofícios Enviados e 
recebidos; 3 - Assuntos Diversos.  

6. DOCUMENTOS RECEBIDOS: ofício 1 – Ofício DA nº 045/2017, Protocolo: 
17/25/2886- Assunto: solicitando intervenção do CMP a respeito dos cargos da Diretoria 
Administrativa do CAMPREV. 2 – Ofício DA nº 046/17 Protocolo: 17/25/2887 – 
Assunto: relatório sobre os primeiros seis meses á frente da Diretoria Administrativa.  

7. ASSUNTOS TRATADOS 
- O Presidente deu início à reunião saudando os presentes e apresentando a pauta do dia 

supracitada. Foi efetuada a leitura das Atas dos dias 10, 11, 17, 18, 25 e 28 de julho e, 
após os ajustes necessários foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros presentes. 

- O Presidente procedeu com a leitura do Ofício GP- nº 110/2017- Protocolo: 17/25/2818- 
Assunto: Relativo ao Ofício da SMGC – da recomendação Ministério Público do Estado 
de São Paulo- referente  a Lei de Acesso a Informação e a transparência dos Atos dos 
conselhos municipais, quanto a sua composição, membros e as suas respectivas 
representatividades, cronogramas de reuniões e as Atas. 

- Foi debatido pelos conselheiros a questão da publicação das Atas das reuniões do CMP e a 
sua configuração em formato de extratos com resumo da Ata original ou na sua íntegra. 

- A conselheira Aldaíria informou que todos os procedimentos exigidos pelo MP já são 
práticas do CMP desde 2013, apenas as publicações das Atas são em forma de extratos e 
também o tramite do Ofício. 

- O Conselheiro José Erivan mencionou que por já ter ocorrido uma deliberação anterior, em 
relação a publicação de extratos de Atas, qualquer mudança deveria ser decidida através 
de uma nova votação. 

- Foi decidido que será solicitado o Oficio do Ministério Público para ser verificado a forma 

como foi mencionada a publicação das Atas. 
- O Presidente apresentou os ofícios supramencionados, nº 045/17 da Diretoria 

Administrativa que solicitou a  intervenção do CMP em relação aos cargos da Diretoria 
Administrativa e o nº 046/17 do relatório dos  primeiros seis meses á frente da Diretoria 
Administrativa, cujo tema refere-se a estrutura e cargos da Diretoria e sugeriu que os 
conselheiros se inteirasse e posteriormente fosse agendada uma reunião com os Diretores  
e Diretor-presidente para discutir as demandas dos demais diretores que estão 
reclamando. 

8. DELIBERAÇÃO: Será solicitado cópia do Ofício MP que originou o Oficio nº 110/17 
Protocolos: 17/25/2818 – interessado: Secretária Municipal de Controle e Gestão,  

recomendando sobre a transparência na publicação das Atas das reuniões do Instituto. 
9.  ENCERRAMENTO: Não havendo mais assunto a ser tratado, o Presidente agradeceu a 

presença dos conselheiros e deu por encerrada a reunião. 
     Certificamos que o presente é o extrato da Ata original que se encontra arquivada na 

sede do CMP, qualquer interessado vinculado ao RPPS, poderá apresentar pedido de 
cópia da Ata na integra, devendo o pedido conter a identificação do requerente. 

 
 

                Aldaíria Calixto de Medeiros              Nivaldo Camilo de Campos do CMP                       
Vice-Presidente do CMP                           Presidente do CMP 

EXTRATO - ATA DA 26ª (VIGESIMA SEXTA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV 

 

1. DATA E LOCAL: 24/08/2017, às 09h: 30 min na sala de reuniões do CMP, sito à Rua 
Regente Feijó, nº 1251 – 8º andar Centro, Campinas, SP. 

2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente do CMP, 
a qual foi secretariada por mim - Aldaíria Calixto de Medeiros, Vice-Presidente do CMP. 

3. ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 
sessão. 

4. PRESENÇAS: Aldaíria Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denílson Pereira de 
Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Kátia Maria 
Constâncio Caparroz, Marcelo Henrique de Paula, Margarida da Silva Calixto, Maria 
Elvira Moreira Perini, Nivaldo Camilo de Campos e Sidney Vieira Costacurta. Ausência 
Justificada: Mariana Lemos Saldini. 

5. PAUTA: 1– Leitura e aprovação de Atas; 2 – Leitura de Ofícios Enviados e recebidos; 3 
- Assuntos Diversos.  

6. .DOCUMENTOS RECEBIDOS: 1 - Oficio 20/2017 – Protocolo: 17/25/1065. Assunto: 
Deliberação sobre preenchimento das vagas do quadro pessoal e dos cargos de livre 
provimento. 2 – Ofício 556/17-24PJ – Protocolo 2017/10/3447 (Referente ao Protocolo 
1097/17). Assunto: Publicação no Portal de transparência, todas as informações 
relacionadas aos Conselhos Municipais. 3 – Ofício 118/2017 DF. Assunto: Fundo FIP 
LSH – Em complemento ao Ofício 022/2017 - CMP, sobre a situação atual do Fundo. 4 – 
Ofício 134/2017 DF. Assunto: Fundo FIP LSH – Laudo de Avaliação de 
empreendedorismo. 5 – Ofício 045/17 Protocolos 17/25/2886. Assunto: Intervenção do 
Conselho Previdenciário junto à Presidência do Instituto para o preenchimento de cargos 
vagos na Diretoria Administrativa. 

7.  DOCUMENTO ENVIADO: 1 – Ofício 035/2017 Protocolos- 17/25/3133. Assunto: 
Publicação no Diário Oficial do Município, Dos extratos das Atas do Conselho 
Municipal de Previdência, referentes aos meses de abril a julho de 2017. O Presidente 
deu início à reunião saudando os presentes e apresentando a pauta do dia supracitada. Foi 
efetuada a leitura das Atas dos dias 01, 03, e 08 de agosto e, após os ajustes necessários 
foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros presentes. 

8. ASSUNTOS TRATADOS 
O Presidente fez a leitura do Oficio 20/2017 – Protocolo: 17/25/1065, o qual foi enviado 
por e-mail pela Secretaria Municipal de Controle e Gestão. 
A conselheira Aldaíria informou ter indagado o servidor Igor da SMCG em relação ao 
Ofício do Ministério Público Estadual publicação enviada aquela Secretaria 
recomendando a transparência nos Atos dos Conselhos Municipais em especial a 
publicação das Atas do CMP na íntegra ou de Extratos, ou seja, o resumo dos assuntos 
tratados e deliberações tomadas. 
 O Presidente deu continuidade à leitura dos Ofícios, onde a Diretoria enviou o Protocolo 
17/25/2886, sobre a solicitação da Diretoria Administrativa solicitando a deliberação do 
Conselho a respeito dos cargos da Diretoria. 
- O Conselheiro Sidney relatou que a situação das Diretorias Previdenciária e 
Administrativa é crítica, e que o conselho deveria mediar essa situação, junto a Diretoria 
Executiva, porém fica difícil para todo o grupo se envolver, diante disso sugeriu que o 
Presidente fizesse a mediação para tomar conhecimento do caso, junto às diretoras e o 

Diretor-Presidente, para tentar através de um consenso, esclarecer a situação. 
- A conselheira Irani mencionou que em reuniões anteriores seriam convocados o 
Diretor-Presidente e as diretoras, porém não houve essa convocação. 
- O conselheiro Sidney sugeriu que se tentasse a mediação com a Diretoria Executiva 
primeiramente com o presidente do Conselho, e se não resolver, solicitar a presença para 
discutir com todo o Conselho. 
- A conselheira Aldaíria colocou que a estrutura da Diretoria Administrativa começou a 
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ser modificada a partir da funcionária Perpetua cedida da Prefeitura que estava na 
Diretoria previdenciária, mas que iria voltar para PMC, porém o Diretor-Presidente 
solicitou que ela ficasse na Diretoria Administrativa, onde a mesma seria responsável 
pela organização do RH do CAMPREV, e pela implantação da avaliação probatória dos 
servidores concursados do Instituto que se encontra em atraso, e também a elaboração do 
plano de cargo, carreiras e salário do Instituto, pois servidora tem experiência no assunto, 
sendo um ganho para a Diretoria Administrativa. 
- A conselheira Maria Elvira expos que a responsabilidade do Diretor-Presidente é 
conciliar as diretorias, para que haja uma convivência harmoniosa, pois essa discussão só 
fragiliza o CAMPREV, também ressaltou a prioridade no cuidado do Instituto, pois é o 
futuro de todos. 
- O Conselheiro Erivan defende que as discussões do conselho devem ser institucionais e, 
sugeriu que solicitasse para o Diretor-Presidente um relatório da situação dos diretores, 
para assim facilitar a mediação do CMP. 
- O Diretor-Presidente já se manifestou oficialmente sobre a discussão, pois o Oficio da 
Diretora Previdenciária ao Conselho Previdenciário e ao Conselho Fiscal é apenas para 
que se tome ciência do caso, onde a deliberação do Diretor-Presidente é de se aguardar, 
pois na atual conjuntura econômica, o Instituto, não tem a possibilidade de estar 
chamando mais servidores, e que a diretora previdência está propondo é que se faça 
alteração na Lei/ 58/2014. 
- O Presidente do Conselho ressaltou que cada diretor deveria viabilizar sua diretoria, no 
caso do Diretor Financeiro ele conseguiu fazer a Diretoria Financeira melhorar o 
funcionamento. 
- O conselheiro Sidney indagou se os cargos abertos para o concurso foram todos 
ocupados. 
- O Presidente respondeu que não, e informou que ainda há vagas a serem preenchidas. 
- A conselheira Aldaíria explicou que será chamado do concurso um administrador na 
Diretoria Administrativa que vai substituir o Coordenador exonerado do cargo na 
Diretoria, foi solicitada também uma psicóloga, porém terá que ser criado um concurso, 
porque o cargo não foi contemplado no concurso anterior. 
- O Presidente do Conselho finalizou a discussão dizendo que a melhor forma de resolver 
essa situação é o diálogo e mencionou que irá conversar com os envolvidos e tentar a 
mediação.         - Inicialmente quando foi proposta a Lei 58/14, a realidade era ter uma 
média de 140 cargos, porém depois o Prefeito mandou cortar, e isso ocorreu 
aleatoriamente, ficou evidenciada realmente a ausência da criação de alguns cargos. A 
conselheira Kátia perguntou se o departamento de DPSS irá para o prédio da nova sede, a 
conselheira Aldaíria respondeu que tudo indicava que sim, pelas informações do Diretor-
Presidente. 
- O conselheiro Sidney disse que não tem ilegalidade flagrante no fato de ter servidor da 
prefeitura trabalhando no CAMPREV, porém não é o ideal. 
- A conselheira Aldaíria informou aos conselheiros que participou de uma reunião 
convocada pelo Diretor-Presidente para os Presidentes dos Conselhos e os Diretores, por 
o Presidente estar impossibilitado naquela data de compareceu à reunião e como vice-

presidente, onde o assunto tratado foi os proventos dos aposentados, foi colocada toda a 
dificuldade, o repasse da Prefeitura, o qual a folha líquida é de trinta e oito milhões, e a 
PMC está fazendo o repasse das contribuições é de vinte e oito milhões e ainda faltam os 
dez milhões. 
- Até o ano passado foi utilizado o superávit, porém a partir do mês que vem tudo indica 
que serão parcelados os pagamentos dos aposentados. 
- O Diretor-Presidente iria conversar com o Prefeito para sugerir duas propostas, onde a 
primeira seria cortar os valores acima do teto e a segunda é dar até trinta dias para 
comunicar os aposentados do adicional cumulativo. 
- A sugestão é parcelar o salário dos aposentados que recebem acima de dez mil reais. 
- O Presidente dando sequência a reunião procedeu com a leitura a resposta aos Ofícios 
nº 20/2017 e 35/2017, do Conselho Fiscal no qual deliberou justificando o atraso da 
resposta. 
- Com relação ao decreto 19386/2017 – que é sobre os cargos da Presidência, esse 
Conselho entende que o mesmo foi votado dentro do que estabelece o ordenamento 
jurídico vigente, visto que decreta reorganizando a estrutura administrativa de 
determinado órgão, no caso o CAMPREV é legal uma vez que não implique em aumento 
de despesa nem criação ou extinção de órgão público e consequentemente alterando a Lei 
complementar nº58/2014. 
- Quanto ao disposto no inciso 9º da Lei complementar nº10 /2004, que compete ao CMP 
deliberar sobre o preenchimento das vagas do quadro pessoal e dos cargos de livre 
provimento, solicitados pela Diretoria Executiva, o Conselho não recebeu qualquer 
solicitação oficial ou extraoficial, para deliberar sobre os cargos. 
- Quanto aos servidores designados para os cargos transformados, pelo referido decreto 
conforme levantamento feito pelo CMP todos são de carreira. 
Retomando o assunto do Ofício das Diretoras, a conselheira Margarida sugeriu que além 
do Presidente do Conselho na reunião que será marcada entre as Diretoras 
Administrativa, Previdenciária e o Diretor-Presidente, fosse mais um conselheiro no caso 
foi citado o conselheiro Sidney. 

9. DELIBERAÇÃO: O Presidente do Conselho irá convocar uma reunião com o Diretor-
Presidente, para tratar sobre os cargos da diretoria. 

10. ENCERRAMENTO: Não havendo mais assunto a ser tratado, o Presidente agradeceu a 
presença dos conselheiros e deu por encerrada a reunião. 

 
Certificamos que o presente é o extrato da Ata original que se encontra arquivada 
na sede do CMP, qualquer interessado vinculado ao RPPS, poderá apresentar 
pedido de cópia da Ata na integra, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente. 

 
                             

                  Aldaíria Calixto de Medeiros                Nivaldo Camilo de Campos do CMP                        
Vice-Presidente do CMP                           Presidente do CMP 

EXTRATO - ATA DA 27ª (VIGESIMA SÉTIMA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV 

 

1. DATA E LOCAL: 30/08/2017, às 09h: 30 min na sala de reuniões do CMP, sito à Rua 
Regente Feijó, nº 1251 – 8º andar Centro, Campinas, SP. 

2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Diretor-Presidente do CAMPREV, sob a presidência 
do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente do CMP, a qual foi secretariada por mim, 
Aldaíria Calixto de Medeiros, Vice-Presidente do CMP. 

3. ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 
sessão. 

4. PRESENÇAS Aldaíria Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denílson Pereira de 
Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Kátia Maria 
Constâncio Caparroz, Marcelo Henrique de Paula, Margarida da Silva Calixto, Maria 
Elvira Moreira Pavarini, Mariana Lemos Saldini, Nivaldo Camilo de Campos e Sidney 
Vieira Costacurta. Presença pelo CAMPREV, Dr. José Ferreira Campos Filho, Diretor 
Presidente e Elias Lopes da Cruz, Diretor Financeiro. 

5. PAUTA: 1– Pagamento proventos dos aposentados; 2 - Assuntos Diversos.  
6. DOCUMENTOS RECEBIDOS: Ofício 131/2017 – Assunto: Solicitação de reunião 

com o CMP – Pauta: pagamentos das aposentadorias do Fundo Financeiro e 
supersalários. 

7. DOCUMENTO ENVIADO: 1 – Ofício 037/2017- Protocolos 17/25/3315 – Assunto: 
Solicitando inscrição para participação no 17º Congresso Brasileiro da ANEPREM a 
realizar-se em Curitiba-PR, nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2017; as quais foram 
confirmadas as presenças dos conselheiros: Kátia Maria Constâncio, Margarida da Silva 
Calixto e Sidney Vieira Costacurta. 2 - Ofício CMP nº 036/2017 - Protocolo 17/10/30758 
– Assunto: Convite ao Diretor do Departamento de Promoção á Saúde, o Sr. Marcelo de 
Moraes, enviado ao Secretário Municipal de Recursos Humanos – PMC, Sr. Marionaldo 
Fernandes Maciel. 

8. -ASSUNTOS TRATADOS 
- O Presidente deu início à reunião apresentando a pauta solicitada pelo Diretor-
Presidente, para o qual na sequência passou a palavra. 
- O mesmo agradeceu a agilidade do Conselho em atender as suas solicitações para 
realização da reunião onde compartilhará a situação atualmente vivenciada no 
CAMPREV. 
- Relatou que no dia anterior teve que tomar uma decisão difícil em razão da situação 
econômica que vem assolando o país e consequentemente o município de Campinas. 
- Mas antes de entrar no assunto pautado, reportou uma reunião junto ao Ministério da 
Previdência Social que ocorreu em Brasília-DF, na qual o Diretor Financeiro participou 
para acompanhar o desenrolar do processo iniciado no final de 2016, a respeito da 
compra de vidas do Fundo Financeiro, para o Fundo Previdenciário, que resultou na 
utilização do superávit e que está sendo convalidado pela Secretaria de Previdência, 
agora subordinada ao Ministério da Fazenda. 
-  Em seguida passou a palavra ao Diretor Financeiro que iniciou expondo a respeito da 
referida reunião, cujo assunto foi a utilização do superávit do Fundo Previdenciário o 
qual foi utilizado para pagar as aposentadorias e pensões do Fundo Financeiro. 
- O Diretor Financeiro confirmou que o processo está sendo convalidado pela Secretária 
de Previdência do Ministério da Fazenda, com a qual tiveram algumas reuniões, 

juntamente com os técnicos e o coordenador responsável, os quais deliberam sobre as 
questões financeiras dos RPPS relacionadas aos municípios. 
- Foi solicitada uma série de documentos dentre eles a base de dados que foi utilizada 
para fazer o cálculo atuarial, onde analisaram a real existência do superávit, tendo como 
ponto principal saber se a base do cálculo estava de acordo com o recomendado pelas 
normas inerentes ao cálculo atuarial. 
- Nessa reunião foi discutida a grave crise financeira que o país enfrenta, onde a 
tendência, pelo menos nos municípios, é a eventual utilização do superávit para o 
pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas. 
- Ficou claro o que os técnicos falaram a respeito de que, em hipótese alguma se pode 
fazer transferência dos recursos previdenciários para o caixa do tesouro, pois esta é uma 
verba carimbada que só pode ser usada exclusivamente para pagamento de benefícios de 
aposentadoria e pensões. 
- Ressaltou que quando há um desequilíbrio negativo a Prefeitura é notificada e se torna 
obrigada a cobrir o desequilíbrio, porém o CAMPREV tem um desequilíbrio positivo no 
Fundo Previdenciário. 
- Entretanto, não se pode transferir os recursos do superávit de volta aos cofres da 
Prefeitura. 
- A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, por seu turno, entende que seria 
necessário ser notificada com antecedência, para analisar a existência de um eventual 
superávit.  
- No ponto de vista do Diretor Financeiro, esta é uma questão que envolve a autonomia 
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do município e o Ministério não pode intervir, pois não há nenhuma legislação federal 
que faculte a ele essa interferência. 
- Além disso, em casos como esse existe a questão da premência do tempo, onde a 
Prefeitura não teria como fazer essa comunicação e aguardar o resultado da consulta. 
- Apesar de a Prefeitura estar parcelando o pagamento dos salários dos servidores ativos, 
o Diretor Financeiro juntamente com o Diretor-Presidente tomou a decisão de não 
parcelar os pagamentos dos aposentados e pensionistas, face às necessidades que eles 
enfrentam em função da idade avançada. 
- O Diretor-Presidente mencionou que diante da crise e da grave situação financeira do 
Município, ele juntamente com o Diretor Financeiro vieram comunicar essa decisão ao 
CMP, uma vez que não havia outra opção a não ser fazer o uso de parte do superávit, 
baseado na Lei 154/16, motivo pelo qual solicitou a reunião de emergência, pois os 
pagamentos estarão sendo liberados ainda pela manhã. 
- O Diretor-Presidente entende que dessa decisão precisava dar conhecimento ao até pela 
proposta de transparência de sua gestão. 
 O Diretor Financeiro mencionou que no mês de agosto, para poder pagar a folha 
integralmente dos aposentados e pensionistas, utilizará R$ 22.000.000,00 milhões do 
superávit. 
- O Diretor-Presidente relatou que os aposentados e pensionistas do CAMPREV, 
estavam, naquele momento em que se realizava a reunião, se manifestando porque ainda 
não estavam vendo o crédito em suas contas. 
- Além disso, deve-se considerar que a maior parte dos aposentados e pensionistas tem 
como única renda a sua aposentadoria ou pensão. 
- Em face de essa situação já foram determinados os pagamentos que estão sendo 
disponibilizados. 
- Diante disso vem comunicar ao CMP a decisão da Diretoria Executiva solicitando que 
se manifeste a respeito desta decisão. 
- Esta decisão está sendo acompanhada de algumas outras medidas que podem trazer 

desafios jurídicos, dentre elas o corte dos pagamentos que ultrapassam o teto do Prefeito, 
para os servidores que ganham acima de vinte e três mil reais, que são cerca de noventa 
pessoas. 
- Os cálculos atuariais demonstram um superávit que consegue suportar esse pagamento, 
sendo este da ordem de cento e um milhões, respeitada a reserva técnica, uma vez que 
não se pode usar 100% do superávit. 
- Será encaminhada comunicação a Secretaria de Políticas de Previdência Social do 
Ministério da Fazenda sobre a utilização desse recurso ainda que à posteriori. 
- Quando tivemos ciência de que não haveria repasse da Prefeitura, já não havia mais 
tempo de se preparar um processo judicial para uma futura defesa junto à Secretaria de 
Políticas de Previdência Social. 
- A Prefeitura só repassou a parte referente à contribuição dos servidores. 
- Está sendo reforçada a questão da compensação Previdenciária, sendo este um contrato 
que significa receita e onde foi reforçada a equipe. 
- Com isso, o recebimento da compensação está atualmente em um patamar da ordem de 
seis a sete milhões de reais, porém esse dinheiro é destinado pagamento dos servidores 
ligados ao Fundo Financeiro, sendo tais recursos da PMC. Entretanto tem ajudado 
significativamente na composição dos valores relativos ao pagamento do Fundo 
Financeiro. 
- O Diretor-Presidente ressaltou que são estas as medidas que cabem no momento, mas já 
fez algumas propostas ao Prefeito para minimizar os efeitos da crise financeira por que 
passa a Prefeitura relacionada ao pagamento dos aposentados e pensionistas. 
- Feita a exposição, abriu-se o debate para manifestação dos conselheiros. 
- A conselheira Aldaíria perguntou se poderia haver alguma implicação o CAMPREV 
não ter informado com antecedência a SPPS-MF. 
- O Diretor Financeiro respondeu que poder Federal, no caso, e só o de fiscalizar se há ou 
não o superávit e se o valor está sendo utilizado apenas para pagar benefícios de 
aposentadorias e pensões. 
 O conselheiro Marcelo indagou qual a data que, normalmente, a Prefeitura repassa o 
dinheiro para o CAMPREV. 
- O Diretor Financeiro informou que, em situação normal, é a partir do dia vinte em 
diante. 
- O conselheiro indagou se era previsível que não houvesse repasse. 
- O Diretor Financeiro respondeu que, face à situação, era até previsível. 
- Diante dessa possibilidade de não haver o repasse, disse que até foi para Brasília-DF 
para informar aos técnicos do Ministério da Fazenda. 
- Entretanto, observou que os mesmos burocratizam muito essa questão, sem manifestar 
claramente uma posição, dificultando uma decisão por parte do Município. 
- Em sua opinião não cabe a eles decidir sobre as questões que envolvem a autonomia do 
município.   
-A conselheira Aldaíria indagou qual o posicionamento da SPPS-MF a respeito da Lei 
Municipal nº154/16, que autorizou a utilização do superávit. 
- O Diretor-Presidente respondeu que eles não questionam as leis dessa natureza, apenas 
multam quando entendem que houve alguma desobediência às Portarias e obrigam o 
RPPS a recorrer ao Judiciário, caso haja suspensão do CRP. 
- No caso da utilização feita pelo CAMPREV no ano passado, a tendência é a validação 
do ato, com base em toda a documentação apresentada. 
- A conselheira Margarida indagou se não seria emitida nenhuma nota informativa a 
respeito do atraso nos pagamentos dos proventos e pensões. 
- Diante dessa questão, o Diretor-Presidente entrou em contato com o CAMPREV e 

determinou que fosse emitida uma nota para publicação no site do CAMPREV, 
informando que os pagamentos seriam efetuados ao longo do dia. 
- A conselheira Margarida enfatizou que a responsabilidade do repasse é da Prefeitura, 
porém o CAMPREV é que vem socorrendo a Prefeitura na busca de alternativas, uma vez 
que a própria administração não está se atentando para o problema. 
- É verificado no DOM que não há cortes de comissionados na PMC. O CAMPREV fez o 
corte, porém o problema não está no Instituto já que se encontra com a conta 
superavitária. 
- Para o Diretor-Presidente cortar os comissionados não resolveria o problema, pois são 
apenas 2% do total da folha, porém não significa que o retorno dessa porcentagem não 
ajudaria. 
- O conselheiro Sidney se manifestou no sentido de que o CAMPREV está trazendo um 
assunto muito sério, o qual ele tem acompanhado desde que o projeto autorizando a 
transferência de superávit e foi para votação na Câmara. 
- Por outro lado, existe uma ação popular que está sendo movida com relação a essa 
transferência, embora o Ministério da Previdência tenha acenado para a possibilidade de 
poder autorizar esse repasse que foi realizado ou convalida-lo, que, entretanto, ainda não 
foi efetivado. - O CAMPREV está chamando para si uma responsabilidade, que talvez 
não devesse, pois na sua opinião há questões de ordem jurídicas e ele, em princípio, não é 
favorável ao repasse e utilização do Superávit, porque será uma solução momentânea e 
que poderá comprometer a geração futura do Fundo Previdenciário. 
- O conselheiro entende que a segregação de massas com a criação dos Fundos 
Financeiro e Previdenciário, rompe a ideia de solidariedade de gerações, pois traz uma 
ideia de capitalização, onde cada um vai garantir a sua aposentadoria, e os servidores 
novos, hoje, graça a esse modelo irão ter uma tranquilidade. 
- A Prefeitura tem problema com suas despesas, as quais não controlou e veio 
acumulando restos a pagar ao longo dos anos e hoje não consegue os recursos para cobrir 
a folha de pessoal optando pela utilização do superávit, quando estará saneando apenas o 
mês atual. 
- Entretanto, como ficarão os próximos meses? O Diretor-Financeiro confirma que há um 
limite para essa ajuda. 
- O conselheiro Sidney mencionou que tem muito receio dessas medidas, porque pode 
colocar em risco o patrimônio de todos os presentes por um problema que foi imposto ao 
Instituto.Concluiu a sua fala mencionando que o CAMPREV, da forma que está 
estruturado, seria a solução do Município. 
- Fundos de Previdências bem estruturados, bem administrados poderiam se tornar um 
gerador de economia, um impulsionador de políticas públicas. 
- O Diretor-Presidente afirmou que diante da posição que os gestores ocupam, estão 
sujeitos a ações judiciais, sobre decisões que devem ser tomados diariamente, de acordo 
com as necessidades e os atos que praticam são estudados e são questionados 
diariamente. 
- Há um entendimento do Ministério com base sólida na Constituição que os problemas 
previdenciários devem ser resolvidos entre si. 
- Para garantir o futuro  precisa esquecer o presente, uma vez que é preciso efetuar o 
pagamento de centenas de aposentados que estão dependendo dos seus proventos para 
pagar contas, comprar remédios, etc. pode parecer um entendimento legal, mas se tem 
uma margem disponível e existe uma necessidade não pode se furtar de tomar uma 
decisão e assumir as consequências legais do seu ato, sejam elas administrativas ou 
judiciais. 
- O conselheiro Marcelo indagou sobre o próximo mês caso a Prefeitura não solucionar o 

problema financeiro dela e não efetuar o repasse. 
- O Diretor Financeiro diz que estão priorizando os problemas do mês atual, e que há um 
limite para amparar a Prefeitura. 
- Depois caberá a ela uma solução. 
- A conselheira Irani diz que não é certo o CAMPREV ficar pagando pelas 
incompetências da gestão municipal. 
- O Conselheiro Daniel mencionou que o valor a ser utilizado é de vinte e dois milhões, 
porém não ficou claro se esse valor retornará ao CAMPREV e questionou se será 
solicitado esse retorno até mesmo com ações da SANASA, se for o caso. 
- O Diretor Financeiro afirmou que o CAMPREV está cobrando da Prefeitura esse 
pagamento, e a está notificando para assim ter uma garantia desse retorno. 
- O Diretor-Presidente confirmou que a Prefeitura precisa cobrir esse déficit, no entanto 
se não houver dinheiro, existe a possibilidade de doação de imóveis, com a nova 
dinâmica que deve ser apresentado para os RPPS, para que se pague a dívida com bens, 
pois há lei que autoriza. 
- O Diretor-Presidente disse que estão cobrando, pois esse é o papel da gestão. 
- O Diretor-Financeiro salientou que o fato de ocorrer superávit nos RPPS é novo e está 
exigindo um novo olhar e análise por parte dos técnicos do Ministério em virtude das 
demandas que estão surgindo. 
- Campinas está sendo referência nesse sentido, mas o mais importante é manter o 
equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo Previdenciário. 
- Sem mais indagações, o Diretor-Presidente e o Diretor Financeiro se retiraram. 
- O tema foi debatido entre os conselheiros. 
-  O Presidente do CMP disse que em função da exposição do Diretor Financeiro e do 
Diretor-Presidente uma eventual deliberação por parte do Conselho, nos termos da Lei 
Complementar 10/2004, seria o aconselhamento para a Diretoria tomar as medidas 
necessárias para cumprir esse pagamento, desde que obedecidas à legislação vigente. 
- A conselheira Irani ressaltou que a pergunta do conselheiro Marcelo foi perfeita, no 
sentido da data que a Prefeitura faz o repasse e o Diretor Financeiro respondeu que a 
partir do dia vinte. Sendo assim, por que então, desde o dia vinte até o momento, não foi 
comunicado ao Conselho que a Prefeitura não havia feito o repasse e não foi solicitado o 
pedido dessa reunião de imediato, sendo que a conselheira Aldaíria já tinha participado 
anteriormente da reunião com os Presidentes dos Conselhos onde se ventilou sobre a 
possibilidade de parcelamentos dos salários?  - Diante disso entente que a decisão do uso 
do superávit já foi tomada pelo Diretor-Presidente e o Diretor-Financeiro que 



54 Campinas, terça-feira, 07 de novembro de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

do superávit já foi tomada pelo Diretor-Presidente e o Diretor-Financeiro que 
compareceram apenas para comunicar ao CMP, informando que já assumiram a decisão, 
a qual foi à preocupação do conselheiro Sidney que falou claramente que esse mês está 
sendo pago com recursos do superávit, porém, e o mês que vem como será? 
 A falta de competência da gestão pode fazer com que o CAMPREV deixe os 
aposentados sem o direito ao seu pagamento, dessa maneira se posicionou contrária à 
atitude dos Diretores.  
- Alguns conselheiros concordaram que a decisão já tinha sido tomada pela Diretoria 
Executiva e ao Colegiado caberia apenas tomar conhecimento da decisão. 
-  O Presidente do CMP mencionou que o Conselho não estaria autorizando nada, mas 
apenas deliberando por aconselhar, a tomar as medidas necessárias para cumprir o 
pagamento, desde que esteja na legislação, porém se os Diretores tomarem medidas 
contrárias à legislação responderá por isso e não o Conselho. 
-  O conselheiro José Erivan afirmou que  existe uma legislação Federal que cita esse 
limite de uso do superávit, porque  a Lei Municipal 154/16 autorizou,  diante disso o 
conselheiro José Erivam disse concordar com a atitude dos Diretores Financeiro e 

Executivo em pagar os aposentados, para que se resolva o problema de imediato, desde 
que se tomem todos os procedimentos legais coerentes. 
- Assim também indica, que se tomem todas as providências para que seja cobrado o 
valor pago pelo CAMPREV. 
- O conselheiro Sidney mencionou que a Prefeitura não pode deixar de repassar o valor e 
deveria primeiro honrar aquilo que a Lei determina. 
- Como conselheiro deveria ser comunicado sim as instâncias de fiscalização, de que a 
Prefeitura não está cumprindo com aquilo que é determinado. 
- O conselheiro Denílson se manifestou de que, desde que respeitado o limite 
matemático, o uso do superávit não está incorreto quando é direcionado para o 
pagamento dos benefícios relativos aos aposentados e pensionistas. 
- A conselheira Margarida sugeriu que fosse convidado o Secretário de Finanças, para 
esclarecer alguns questionamentos levantados pelo Conselho, especialmente a falta de 
repasse para pagamento dos aposentados e pensionistas. 

11. DELIBERAÇÃO: 1- O CMP enviará Ofício convidando o Secretário de Finanças para 
esclarecer alguns questionamentos levantados pelo Conselho, especialmente a falta de 
repasse para pagamento dos aposentados e pensionistas. 2-A manifestação do CMP a 
respeito do assunto da pauta ocorrerá na próxima reunião. 

12. ENCERRAMENTO: Não havendo mais assunto a ser tratado, o Presidente agradeceu a 
presença dos conselheiros e deu por encerrada a reunião. 

 
Certificamos que o presente é o extrato da Ata original que se encontra arquivada na 
sede do CMP, qualquer interessado vinculado ao RPPS, poderá apresentar pedido de 
cópia da Ata na integra, devendo o pedido conter a identificação do requerente. 

 
 

   Aldaíria Calixto de Medeiros                Nivaldo Camilo de Campos do CMP                        
Vice-Presidente do CMP                                                  Presidente do CMP 
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Tendo em vista a necessidade de transparência e da publicidade dos atos deste Conselho 
Municipal de Previdência do CAMPREV, os extratos das Atas das Reuniões Ordinárias e 
Extraordinárias ocorridas no mês Setembro de 2017. 

 
 

EXTRATO - ATA DA 28ª (VIGESIMA OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CAMPREV 

1. DATA E LOCAL: 06/09/2017, às 09h: 30 min na sala de reuniões do CMP, sito à Rua 
Regente Feijó, nº 1251 – 8º andar Centro, Campinas, SP. 

2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Diretor- Financeiro do CAMPREV, sob a 
presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente do CMP, a qual foi 
secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, Vice-Presidente do CMP. 

3. ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 
sessão. 

4. PRESENÇAS: Aldaíria Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denílson Pereira de 
Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Kátia Maria 
Constâncio Caparroz, Marcelo Henrique de Paula, Margarida da Silva Calixto, Maria 
Elvira Moreira Pavarini, Mariana Lemos Saldini, Nivaldo Camilo de Campos e Sidney 
Vieira Costacurta. Presença pelo CAMPREV, Elias Lopes da Cruz, Diretor Financeiro. 

5. PAUTA: 1– Assuntos estruturais da Diretoria Financeira; 2 - Assuntos Diversos. 
6. DOCUMENTO ENVIADO: Ofício CMP nº 036/2017- Protocolo 17/10/30758 – 

Assunto: convite ao Diretor do Departamento de Promoção á Saúde, o Sr. Marcelo de 
Moraes- enviado ao Secretário Municipal de Recursos Humanos – PMC, Marionaldo 
Fernandes Maciel.  

7. ASSUNTOS TRATADOS 
- O Presidente saudando todos os presentes deu início à reunião colocando em discussão 
a deliberação ao Ofício do Gabinete da Presidência referente a pauta da    reunião passada 
a Diretoria Executiva do CAMPREV.  Foram dadas algumas sugestões sobre o exposto. 
- A conselheira Maria Elvira mencionou que é conveniente cautela em relação a resposta 
a ser emitida, porque uma palavra mal colocada pode causar algum transtorno para o 
Conselho como um todo, uma vez que a utilização do Superávit foi apenas comunicada 
ao CMP, pois a decisão já havia sido tomada pela Diretoria Executiva. 
-  O conselheiro Sidney ressaltou que não está disposto a acolher a decisão tomada de 
usar o superávit, ainda que amparada pela Lei 154/16, uma vez que o dinheiro do Fundo 
Previdenciário é direito coletivo dos participantes e não dos patrocinadores. 
- A conselheira Margarida salientou que o Conselho pode deliberar a respeito de  uma 
decisão que vai ser tomada e sugeriu que seja destacado que o CMP tomou conhecimento 
da decisão tomada pela Diretoria Executiva. 
- O Presidente do CMP, diante das sugestões efetuou as alterações no texto com as 
manifestações do Colegiado. 
- Na sequência o Presidente passou a palavra ao Diretor Financeiro, que havia solicitado 

a reunião e que iniciou sua fala expondo sobre a sequência de fatos que levaram a decisão 
do superávit, onde a sua postura coincide, pelo menos em parte com a do conselheiro 
Sidney, quanto a forma de utilização do superávit, porém há a lei municipal 154/2016 
que, face a autonomia do Município, dá respaldo para a utilização desse superávit, ainda 
que é sabido do risco para o sistema como um todo. 
- A princípio, se manifestou contra a utilização, quando foi informado que, em reunião 
ocorrida no Gabinete do Prefeito, juntamente com os Secretários, haviam decidido pela 
utilização do superávit, com base na Lei Complementar nº 154/16, porém o Diretor-
Presidente foi até a Prefeitura e informou que o Diretor Financeiro não iria efetuar os 
pagamentos, utilizando para tanto os recursos do superávit, uma vez que, em nenhum 
momento o Diretor Financeiro foi comunicado dessa decisão. 
- Informou que participou da reunião em Brasília-DF com os técnicos, porém não achou 
que iria ser tão rápida essa utilização. 
- Disse ter se convencido que seria necessária a utilização desses recursos tendo em vista 
a situação em que ficariam muitos aposentados e pensionistas, que têm necessidade da 
compra de remédios, fraldas e outros itens para a sua subsistência, porém impôs três 
condições, onde a primeira delas seria o pagamento até o limite do teto do Prefeito; a 
segunda a de  comunicar o Conselho Previdenciário, motivo pelo qual solicitou  reunião 
de emergência, e a terceira condição foi oficializar a Prefeitura de que  os valores 
continuaria sendo devido ao Fundo Previdenciário, e esses valor ficará constando do 
Balanço,  uma precaução para receber de volta o valor ora disponibilizado. 
- O Diretor Financeiro informou que sem exceção alguma, todos os proventos e pensões 
acima de vinte e três mil foram cortados, limitados que ficaram ao teto do Prefeito. 
- A conselheira Irani falou  que no site do CAMPREV, o Diretor-Presidente disse que foi 
uma falha técnica no sistema e, que em nenhum momento foi mencionado que não houve 
o repasse da Prefeitura. 
- O Diretor-Financeiro informou que a publicação foi uma forma resumidamente simples, 
apenas para tranquilizar os aposentados e pensionistas quanto ao recebimento de seus 
proventos e pensões. 
- A conselheira Margarida informou aos Conselheiros que na assembleia de que 
participou, deixou claro que o problema pelo atraso foi o não repasse dos recursos por 
parte da Prefeitura para o CAMPREV, isto porque alguns manifestantes estavam 
colocando que o problema era culpa do Diretor-Presidente e Financeiro. 
- Na sequência, o Diretor-Financeiro passou ao assunto da pauta referente aos problemas 
estruturais da sua Diretoria, onde convocou a reunião para compartilhar com o CMP 
sobre as dificuldades enfrentadas pelas três Diretorias, que encontram-se sem uma 
estrutura organizacional completa, por falta de preenchimento de Coordenadorias. 
- Desse modo foram nomeadas duas servidoras concursadas, embora ainda em estágio 
probatório, com a aprovação do Diretor-Presidente, fato discutido entre os Diretores.  
- Posteriormente a essa decisão, com a participação de todos os Diretores, a Diretora 
Previdenciária assumiu um posicionamento contrário e exigiu que a lei fosse cumprida, 
ou seja, que não estava correta a nomeação de servidores em estágio probatório. 
-  O Diretor Financeiro enfatizou que no seu entendimento essa nomeação era possível, 
tendo em vista que a Administração Direta pratica esse tipo de nomeação, por falta de 
quem colocar nesses cargos. 
- Dessa forma, se a decisão era para cumprir o que dispõe a Lei Complementar 58/14, 
então deverá ser cumprido também o Art. 5º da mesma Lei que diz: “Ficam criados no 
CAMPREV os cargos em comissão e as funções gratificadas, com suas denominações e 
tabela de vencimentos, constantes dos Anexos IV e V desta Lei. 
- Parágrafo Único. É vedada a nomeação de ex-diretor do CAMPREV para, no quatriênio 

subsequente ao do término de seu mandato, exercer cargos em comissão ou função 
gratificada do Quadro de Cargos do CAMPREV. 
- Diante dos fatos relatados, solicitou, através de Ofício, ao Diretor-Presidente que a 
referida Lei também fosse aplicada a Diretora Previdenciária, que havia sido nomeada 
para cargo em comissão de Diretora no  quadriênio anterior e dessa maneira não poderia 
ter sido nomeada agora para o mesmo cargo, pois estaria violando o dispositivo da lei 
acima citada. 
- A assunto foi colocado em debate. 
- O Presidente do CMP indagou se o Diretor-Presidente já respondeu a citada solicitação, 
ou se deu andamento. 
- O Diretor Financeiro informou que ocorreu uma manifestação anterior da Diretoria 
Administrativa que será juntada ao seu protocolo. 
- O Conselheiro Sidney efetuou a leitura do artigo da Lei 58/14 que determina que os 
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cargos em comissão devem ser ocupados por servidores efetivos estáveis. 
- O Conselheiro Denilson expôs a respeito de nomeação de servidores como atribuição do 
Diretor-Presidente, e que quando o servidor é nomeado para cargos de chefias o estágio 
probatório é interrompido, e não está seguro quanto a legitimidade jurídica do ato. 
- O Diretor Financeiro citou uma Lei Federal que permite a nomeação de servidores. 
- O conselheiro Sidney também mencionou o artigo da Lei Complementar nº 10/2004,  
Art. 160 – “ A Lei própria disporá sobre o quadro de pessoal do CAMPREV” e no: § 2º 
Enquanto não forem criados e providos os cargos integrantes do quadro de pessoal do 
CAMPREV, serão comissionados, sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens, para 
exercerem as funções correspondentes, servidores da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta. 
-O Diretor Financeiro ressaltou que a Lei também menciona que o CAMPREV junto a 
sua Diretoria e Conselhos poderia se reunir, discutir e resolver os problemas da gestão. 
Na sequência o Diretor Financeiro agradeceu a oportunidade e se retirou. 

8. DELIBERAÇÃO: O texto com a manifestação do CMP em relação ao uso do superávit 
para complementar a folha de pagamento dos aposentados foi aprovado com as sugestões 
dos conselheiros e será encaminhado a Diretoria Executiva, cujo teor é o seguinte: Tendo 
em vista o exposto pela Diretoria Executiva, dando conhecimento ao CMP de que já 
havia tomado a decisão de utilizar parte do superávit do Fundo Previdenciário para 
pagamento dos proventos e pensões do mês de agosto, em virtude de a Prefeitura não ter 
feito o repasse necessário para a cobertura desse pagamento, justificando inclusive tal 
procedimento pelo fato de grande parte dos aposentados serem pessoas idosas, muitas 
tendo necessidade da compra de remédios, fraldas e outros suplementos necessários para 
a manutenção de um mínimo de qualidade de vida, o CMP toma conhecimento da 
decisão que ora lhe foi apresentada,  aconselhando a Diretoria a buscar, desde já, 
alternativas para os próximos meses, na eventualidade de não haver o repasse por parte 
da Prefeitura, sendo que, caso decida se utilizar ainda de parte do superávit do Fundo 
Previdenciário para esse fim,  deverá obedecer as disposições legais vigentes, em especial 
o que estabelecem as Portarias do Ministério da Previdência Social. 

9. ENCERRAMENTO: Não havendo mais assunto a ser tratado, o Presidente agradeceu a 
presença dos conselheiros e deu por encerrada a reunião. 
-Certificamos que o presente é o extrato da Ata original que se encontra arquivada na 
sede do CMP, qualquer interessado vinculado ao RPPS, poderá apresentar pedido de 
cópia da Ata na integra, devendo o pedido conter a identificação do requerente. 
 

Aldaíria Calixto de Medeiros       Nivaldo Camilo de Campos do CMP                        
Vice-Presidente do CMP                                                  Presidente do CMP 

 
EXTRATO - ATA DA 29ª (VIGESIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO  
CAMPREV 

 

1. DATA E LOCAL: 14/09/2017, às 09h: 30 min na sala de reuniões do CMP, sito à Rua 
Regente Feijó, nº 1251 – 8º andar Centro, Campinas, SP. 

2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Diretor- Previdenciário do CAMPREV, sob a 
presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente do CMP, a qual foi 
secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, Vice-Presidente do CMP. 

3. ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 
sessão. 

4. PRESENÇAS: Aldaíria Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denílson Pereira de 
Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Kátia Maria 
Constâncio Caparroz, Marcelo Henrique de Paula, Margarida da Silva Calixto, Maria 
Elvira Moreira Pavarini, Nivaldo Camilo de Campos e Sidney Vieira Costacurta. 
Presença pelo CAMPREV, Elias Lopes da Cruz, Diretor Financeiro. Ausência 
justificada: Mariana Lemos Saldini.  Presença pelo CAMPREV: Anderson Carlos dos 
Santos, Diretor Previdenciário, Sandra Altina Silva Moraes, Chefe de setor da Diretoria 
Previdenciária, Maiara Cristina Pádua Tamara, Coordenadora setorial de benefícios 
previdenciários.  

5. PAUTA: 1 – Apresentação do Diretor Previdenciário, conforme solicitação através do 
Oficio DP- nº 110/2017; 2 - Assuntos Diversos.  

6. DOCUMENTO ENVIADO: 1 - Protocolo 17/25/3084 – Assunto: parecer a respeito da 
legalidade da portaria 035/17 publicada no DOM dia 16/08/2017. 2 - Ofício n° 131/17 
Protocolo 17/25/3502 – Assunto: Parecer sobre o pagamento dos aposentados e 
supersalários. 3 - Ofício 039/2017 – Assunto: Convite para o Secretário de Finanças, 
participar de reunião do CMP, o qual irá esclarecer dúvidas dos conselheiros a respeito 
dos repasses para pagamento dos beneficiários do Fundo Financeiro. DOCUMENTOS 
RECEBIDOS: Ofício n° 110/2017- Protocolo 17/25/3512 – Assunto: Solicitação de 
reunião com o CMP para apresentação do novo Diretor-Previdenciário. 

7. ASSUNTOS TRATADOS 
- O Presidente saudou os presentes e deu início à reunião apresentando a pauta 
supracitada, esclarecendo a respeito da alteração da Diretoria Previdenciária com a 
nomeação de um novo Diretor, o qual solicitou reunião para se apresentar ao CMP. 
- Em seguida passou a palavra ao Diretor Previdenciário, que iniciou sua fala fazendo 
uma breve apresentação de seu currículo profissional e de sua vida. 
- Em seguida, passou a palavra a Coordenadora Setorial da Diretoria Previdenciária a 
qual iniciou mencionando que a Diretoria continuou desenvolvendo normalmente o seu 
trabalho, onde as atividades são divididas entre Coordenadoria e os Setores para que não 
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haja acúmulo de tarefas, pois os servidores desempenham várias funções ao mesmo 
tempo. 
- Na sequência fez uma breve apresentação onde citou de maneira geral, as atividades da 
Diretoria Previdenciária ressaltando a implantação pela empresa ATLANTIC do novo 
sistema de folha, NOVAPREV e do SEI-Sistema Eletrônico de Informações, que 
facilitará e agilizará o atendimento aos servidores ativos e aposentados, cujo sistema já 
foi iniciado inclusive com a assinatura eletrônica do Prefeito nos processos de concessão 
de benefícios, reduzindo o tempo de espera. 

- A conselheira Aldaíria, que também é Chefe de Setor de Serviço Social, descreveu as 
atividades realizadas no Setor, cujo foco principal é o atendimento de servidores ativos, 
aposentados e pensionistas, destacando o atendimento aos beneficiários dos servidores na 
concessão de pensão por morte, direitos deixados, pecúlio, auxilio funeral, auxilio 
maternidade, adoção e outros benefícios afins, bem como o trabalho em grupos, realizado 
com servidores que estão se aposentando. 
- Concluiu sua apresentação informando a estrutura atual do Setor e o planejamento para 
implementação de um trabalho de visitas domiciliares para análise e encaminhamento de 
servidores aposentados por invalidez para reavaliações médicas pela Junta Médica Oficial 
da PMC, atendendo a dispositivo da Lei Complementar nº 10/2004. 
- A chefe de Setor de Cadastro, fez sua auto apresentação, após, iniciou a sua fala 
descrevendo as tarefas que executa na folha de pagamento e cadastro e em outras funções 
que são remanejadas para ela desempenhar e suprir as deficiências de servidores na área. 
- A Coordenadora Setorial expos o Setor de aposentadoria, o qual chefiou por um tempo 
e que atualmente se encontra apenas com os servidores concursados do CAMPREV, onde 
a servidora Viviane foi a primeira concursada a assumir e é a responsável pelo Setor, 
porém, sem cargo de chefia, sendo supervisionada por ela como Coordenadora. 
- O conselheiro Denilson informou que está vinculado ao Setor Previdenciário, como 
assessor técnico, e que a Diretoria Executiva pode disponibilizar os assessores para todas 
as diretorias, quando necessário, para que haja uma interação entre as diretorias, auxilio 
nos projetos e dinâmicas nas atividades desenvolvidas. 
- Também mencionou a oportunidade dada pelo Diretor Previdenciário recém-nomeado. 
A conselheira Irani indagou sobre o processo judicial do Diretor Previdenciário em 
relação ao cargo e ao afastamento da Sra. Aline Pécora. 
- O conselheiro Denilson informou que o processo está em trâmite e a decisão judicial 
ainda não foi tomada. 
- O conselheiro José Erivan fez menção a respeito do ATS-Adicional Tempo Serviço - 
cumulativo, disse estar preocupado, porque o CAMPREV, está solicitando o 
comparecimento com frequência dos aposentados para comunicar os cortes. 
- A Coordenadora Setorial relatou que o CAMPREV, para não prejudicar os aposentados, 
está buscando a melhor forma para atendê-los, e analisando critérios para o ATS 
cumulativo, a qual só aguarda a decisão da Diretoria Executiva. 
- A solicitação do CAMPREV para comparecimento dos aposentados é para os mesmos 
apresentar eventuais recursos, justificando o recebimento desse ATS. 
- O conselheiro José Erivan relatou que o problema persiste desde a gestão anterior, 
sendo que a atual gestão também não decretou nenhuma decisão definitiva sobre o ATS e 
sugeriu que fossem canceladas essas notificações até uma definição por parte da Diretoria 
Executiva. 
- O Diretor Previdenciário sugeriu junto ao conselheiro Denilson, reunir-se com o Diretor 
Presidente, com a finalidade de esclarecer a respeito da situação do processo e decisão 
sobre o ATS. 
- A conselheira Aldaíria relembrou sobre a decisão que o Diretor-Presidente tinha tomado  
na reunião com  os diretores e presidentes dos Conselhos para discutir sobre as 
dificuldades da PMC  no caso do repasse para o pagamento dos proventos dos 
aposentados e pensionista do Fundo Financeiro, inclusive a possibilidade de 
parcelamento dos salários, onde ficou definido preliminarmente que o mesmo conversaria 
com o Prefeito e daria a sugestão do corte dos salários acima do teto e seria dado um 
prazo de 30 dias aos beneficiários de ATS cumulativo para se manifestarem. 
- A conselheira Margarida disse que o Colegiado já realizou algumas reuniões sobre o 
assunto supracitado, e sendo o mesmo tão muito importante, gostaria de saber mais 

informações em relação a  comissão que foi criada pelo Diretor-Presidente  e que tem a 
representatividade  para tratar desse assunto, e que a mesma esclareça as dúvidas do 
Colegiado. 
- O Presidente informou que foi feito anteriormente um ofício de sugestão para a 
comissão, onde foram sugeridas alternativas para o ATS cumulativo. 
- A conselheira Maria Elvira questionou sobre o corte de cerca dos 90 noventa 
beneficiários que ultrapassam o teto do Prefeito, os quais foram citados pelo Diretor-
Presidente e o Diretor Financeiro em reunião anterior e, gostaria de saber se isso foi 
efetuado e o total de aposentados que realmente foram contemplados com os cortes. 
- O conselheiro Denilson respondeu que o Diretor Financeiro tinha mencionado na 
reunião anterior que a condição para utilização do superávit era o corte nos salários que 
estavam cima do teto, cujos salários foram cortados. 
- A conselheira Irani indagou que, no relato do Diretor Financeiro não ficou claro que o 
corte seria a partir do mês de agosto, como uma de suas condições colocadas na reunião 
no Gabinete do Prefeito para utilização do superávit? 
- O Presidente informou que em agosto, em função da utilização dos recursos do 
superávit, foi efetuado o corte do pagamento dos salários acima do teto, e que, conforme 
informação do Diretor Financeiro, esta situação iria permanecer para os meses 
subsequentes. 
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- Lembrou também que no dia 30/08/2017, o Colegiado estava reunido para tomar ciência 
da utilização do superávit e, por sugestão dos conselheiros foi emitida uma nota no site 
do CAMPREV para informar os aposentados sobre o depósito dos proventos e pensões, 
porém houve um equívoco na postagem a qual mencionou que o depósito seria integral, 
sem mencionar que haveria corte nos proventos acima do teto do Prefeito. 
- Em função de estarem prontos os holerites, estes saíram mostrando os pagamentos sem 
o referido corte, o que causou estranheza por parte desses aposentados e pensionistas. 
- O conselheiro José Erivan disse que no seu entendimento esses cortes seriam a partir do 
mês de agosto. 
- A coordenadora setorial confirmou que a folha já havia sido gerada, e a decisão de corte 
foi somente no dia do pagamento, não havendo a possibilidade de fazer a alteração no 
holerite. 
- A conselheira Aldaíria mencionou que a pauta da reunião anteriormente solicitada pela 
então Diretora Previdenciária, para a presente data, tinha por finalidade explicitar a 
respeito da folha e provavelmente a respeito dos fatos ocorridos em relação a esses 
cortes. 

8. DELIBERAÇÃO Por se tratar de um assunto expositivo, não houve deliberação.   
9. ENCERRAMENTO: Não havendo mais assunto a ser tratado, o Presidente agradeceu     

a presença dos conselheiros e deu por encerrada a reunião. 

Certificamos que o presente é o extrato da Ata original que se encontra arquivada na 
sede do CMP, qualquer interessado vinculado ao RPPS, poderá apresentar pedido de 
cópia da Ata na integra, devendo o pedido conter a identificação do requerente. 

Aldaíria Calixto de Medeiros                       Nivaldo Camilo de Campos do CMP                         
Vice-Presidente do CMP                                                  Presidente do CMP 

 

EXTRATO - ATA DA 30ª (TRIGÉSIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

 CAMPREV 

 

1. DATA E LOCAL: 15/09/2017, às 09h: 30 min na sala de reuniões do CMP, sito à Rua 
Regente Feijó, nº 1251 – 8º andar Centro, Campinas, SP. 

2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Diretor- Financeiro do CAMPREV, sob a 
presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente do CMP, a qual foi 
secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, Vice-Presidente do CMP. 

3. ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 
sessão. 

4. PRESENÇAS: Aldaíria Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denílson Pereira de 
Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Kátia Maria 
Constâncio Caparroz, Margarida da Silva Calixto, Maria Elvira Moreira Pavarini, 
Mariana Lemos Saldini, Nivaldo Camilo de Campos e Sidney Vieira Costacurta. 
Presença pelo CAMPREV, Elias Lopes da Cruz, Diretor Financeiro. Ausência 
justificada: Marcelo Henrique de Paula.  Presença pelo CAMPREV: Elias Lopes da 
Cruz, Diretor Financeiro e Amanda Centofanti Botelho, economista.   

5. PAUTA: 1 – Retificação da PAI - Política Anual de Investimento - 2017.  2 - Assuntos 
Diversos. 

6.  DOCUMENTO ENVIADO: Ofício CF nº 57/17 Protocolo 17/25/3354 – Assunto: 
Cópia da Ata da reunião realizada pelo CMP no dia 30/08/2017.  DOCUMENTOS 
RECEBIDOS: Ofício n° 164/2017 Protocolo 17/25/3534 – Assunto: Solicitação de 
reunião com o CMP, para apreciação e deliberação da nova proposta na PAI – Política 
Anual de Investimento.   

7. ASSUNTOS TRATADOS 
- O Presidente saudou os presentes e deu início à reunião apresentando a pauta acima 
supracitada. 
- Em seguida passou a palavra ao Diretor Financeiro, que iniciou sua apresentação 
relatando que o mercado financeiro está em contínua mudança e apresentando 
alternativas de investimentos que não foram contempladas quando da aprovação da 
PAI/2017. 
- Desse modo, é necessário retificar a PAI e incluir alguns artigos de acordo com a 
Resolução nº 3922/25.10.2010 do Banco Central, artigos esses que não foram incluídos 
por ocasião da sua elaboração, os quais darão maior flexibilidade para análise de 
possibilidades de investimentos. 
- Como está próximo ao final do ano de 2017, não seria viável discutir a PAI de forma 
geral, já que há uma nova em elaboração para 2018. 
- Assim a Diretoria Financeira solicita a deliberação do Colegiado para a realização das 
alterações propostas. 
- Na sequência, passou a palavra Srta. Amanda C. Botelho, economista do CAMPREV 
encarregada das análises para investimentos, a qual iniciou sua fala informando que, em 
sendo os artigos semelhantes, talvez tenha sido por esse motivo que tenha ficado de fora 
da PAI. 
- Em complemento a fala da economista, o Diretor Financeiro afirmou que se os artigos 
não constarem da PAI, não poderá fazer o investimento que surgir nesse campo, ainda 
que seja vantajoso para o Instituto. 

- No entanto, os artigos alterados podem até não serem utilizados, porém deve constar 
como forma de prevenção. 
-  A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda irá propor alterações na 
Resolução nº 3.992/2010 e estão analisando formas de implementar critérios mais rígidos 
para evitar possíveis desvios de recursos dos RPPS. 
- A conselheira Margarida pergunta se as alterações sugeridas constam em outros 
documentos previstos em Lei. 
- A economista disse que está contemplado na legislação, ou seja, na Resolução nº 
3922/2010, porém não foram incluídas na época da aprovação da PAI. 
- O Diretor Financeiro mencionou que para o próximo ano a PAI deverá estar 
corretamente preenchida para que se possa analisar melhor os futuros investimentos. 
- Algumas aplicações deverão ter consultorias financeiras específicas para que possam 
ser analisadas de forma mais técnica e objetiva. 
- O conselheiro Sidney indagou sobre o prazo estipulado para postagem da PAI na 
Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. 
- A economista ressaltou que a PAI deve ser enviada até o dia trinta e um de outubro de 
dois mil e dezessete para vigência em dois mil e dezoito. 
- A conselheira Maria Elvira perguntou sobre a empresa CONEXÃO que prestava serviço 
de Consultoria de Investimento ao CAMPREV e teve o contrato cancelado, e se há 
possibilidade do retorno da mesma em novo processo de licitação. 
- O Diretor Financeiro mencionou que estava ocorrendo problemas com a empresa, e que 
comunicou ao Diretor-Presidente sobre as irregularidades da referida Consultoria. 
- A economista ressaltou que houve inúmeros transtornos, inclusive falhas nas análises 
sobre as quais foram feitos memorandos relatando os fatos à Diretoria Executiva. 
- O conselheiro Sidney fez algumas observações á respeito de licitações e as implicações 
contratuais que podem ocorrer com a rescisão de contratos e sugeriu que fossem 
registradas todas as ocorrências, do caso de uma eventual rescisão, porque após a 
formulação e assinatura do contrato fica mais difícil qualquer rompimento. 
- O Presidente sugeriu que no caso de contratação para Consultoria Financeira, a 
Diretoria deveria fazer um levantamento sobre a atuação, idoneidade e capacidade técnica 
da empresa, para que não haja um novo equívoco na contratação. 
- O Diretor Financeiro relatou que estão sendo criados critérios internos para contratar 
uma Consultoria, limitando as margens de erros. 
- A Conselheira Aldaíria salientou que embora o CAMPREV contrate uma Consultoria 
de Investimentos, a responsabilidade dos investimentos é do gestor e dos envolvidos na 
área de investimentos, que devem estar atentos, uma vez que respondem judicialmente 
por isso. 
- A Conselheira Margarida sugeriu que a Diretoria analise minuciosamente as 
Consultorias que entrarem no processo licitatório para evitar problemas futuros em 
prejuízo do Instituto. 
- A conselheira Maria Elvira retomou o assunto sobre o corte das aposentadorias e 
pensões acima do teto do Prefeito no sentido de saber se houve, de fato, esse corte sem 
exceção. 
- O Diretor Financeiro respondeu que houve de fato o corte, porém ocorreu um problema 
bancário no pagamento de cinco aposentados que foram feitos de forma integral, porém 
será descontado parceladamente esse valor nos próximos pagamentos. 
- A conselheira Margarida observou que estão ocorrendo respostas desencontradas em 
relação ao assunto, gerando certa insegurança as informações fornecidas. 
- O Diretor Financeiro informou que de fato não houve exatidão nas respostas, pois 
ocorreu uma pressão em relação ao pagamento, cuja decisão foi tomada com urgência e 
os depósitos foram feitos no mesmo dia. 

- A conselheira Irani disse entender que essa medida de urgência foi tomada para suprir o 
problema do mês passado, e questionou se a Prefeitura fizer o repasse normalmente, o 
salário será pago integralmente. 
- O Diretor Financeiro respondeu que precisa aguardar o repasse da Prefeitura, mas que, 
de qualquer forma, irá proceder no próximo mês o corte dos pagamentos acima do teto, 
fundamentado em uma determinação judicial. 
- O conselheiro Daniel questionou se os aposentados podem recorrer na justiça, sobre a 
possibilidade do CAMPREV devolver o valor de corte, alegando que o ato é ilegal? 
- O Diretor Financeiro respondeu que existe uma ordem do STF que ampara a ação feita 
pelo Instituto, dificultando o ganho positivo de respostas judiciais. 
- O conselheiro Sidney indagou a respeito do processo e prazos do repasse dos recursos 
financeiros da PMC ao CAMPREV para a realização dos pagamentos aos beneficiários. 
- O Diretor Financeiro respondeu que, depois de fechada a folha de pagamento é 
verificada se o valor repassado pela PMC será suficiente, caso contrário é feita uma 
comunicação ao Prefeito informando-o de que ainda resta um valor a ser repassado pela 
PMC, sendo que atualmente o valor total bruto da folha do CAMPREV é de cinquenta e 
três milhões de reais, e a líquida de trinta e oito milhões de reais. 
- Esclareceu que os consignados dos beneficiários são pagos as consignatárias a partir do 
dia treze de cada mês, então a Prefeitura começa a repassar os valores a partir do dia 20 
ao dia 10 do mês seguinte. 

8. DELIBERAÇÃO Foi colocada em votação a alteração na PAI-Politica Anual de 
Investimentos/2017 com as retificações apresentadas pela Diretoria Financeira do 
CAMPREV e, por um consenso geral, foi aprovada a retificação para inclusão de alguns 
itens que não foram contemplados quando da elaboração da mesma, com base na 
Resolução nº 3922/10 do Banco Central, na forma apresentada pela Diretoria Financeira. 

9. ENCERRAMENTO: Não havendo mais assunto a ser tratado, o Presidente agradeceu a 
presença dos conselheiros e deu por encerrada a reunião. 

Certificamos que o presente é o extrato da Ata original que se encontra arquivada na 
sede do CMP, qualquer interessado vinculado ao RPPS, poderá apresentar pedido de 
cópia da Ata na integra, devendo o pedido conter a identificação do requerente. 

 

Aldaíria Calixto de Medeiros               Nivaldo Camilo de Campos do CMP           
Vice-Presidente do CMP                                                  Presidente do CMP 
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EXTRATO - ATA DA 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 
CAMPREV 

1. DATA E LOCAL: 26/09/2017, às 09h: 30 min na sala de reuniões do CMP, sito à Rua 
Regente Feijó, nº 1251 – 8º andar Centro, Campinas, SP. 

2. CONVOCAÇÃO: Sob a presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente do 
CMP, a qual foi secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, Vice-Presidente do 
CMP. 

3. ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 
sessão. 

4. PRESENÇAS: Aldaíria Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denílson Pereira de 
Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Kátia Maria 
Constâncio Caparroz, Marcelo Henrique de Paula, Margarida da Silva Calixto, Mariana 
Lemos Saldini, Nivaldo Camilo de Campos e Sidney Vieira Costacurta. Ausência 
Justifica: Maria Elvira Moreira Pavarini.  

5. PAUTA: 1 – Leitura e aprovação de Atas e Ofícios enviados e recebidos. 2 – 
Deliberação do Ofício GP nº 142/2017 Protocolo: 17/25/3652. 3 – Assuntos Diversos. 

6. DOCUMENTOS RECEBIDOS: 1 - Ofício n° 142/2017 Protocolo: 17/25/3652 – 
Assunto: Substituição do membro do CMP indicado pela Câmara Municipal. 2 - Ofício 
GP 114/2017 – Protocolo: 17/25/3641 – Assunto: Solicitação da Sra. Aline 
Pécora, Diretora Previdenciária para fazer uma explanação de assuntos relacionados à sua 
Diretoria. 

7. ASSUNTOS TRATADOS 
- O Presidente iniciou a reunião saudando os presentes e apresentando a pauta 
supracitada. 
- Em seguida foi efetuada a leitura das Atas relativas às reuniões dos dias 12, 14 e 15 de 
setembro. 
- Após os ajustes necessários, conforme solicitações de alguns conselheiros, foram 
aprovadas e assinadas pelos mesmos. 
- O Presidente efetuou a leitura do Ofício GP - nº 142/2017 - Protocolo: 17/25/3652 - 
Assunto: Substituição de membro do CMP indicado pela Câmara Municipal – 
Conselheira Maria Elvira Moreira Pavarini. 
- Lido o ofício, o Presidente colocou a matéria para apreciação dos conselheiros. 
-  A conselheira Margarida se manifestou no sentido de que sua posição era pela 
permanência da Conselheira e não concordava com a saída da mesma, destacando que o 
Colegiado precisa de um mínimo de segurança em relação a esse tipo de intervenção, ou 
seja, na atual conjuntura e em meio a uma série de debates extremamente importantes, 
como a PAI, cálculo atuarial, mudança de diretores, não seria conveniente a substituição  
de um membro do Conselho, membro esse que, por ter participado também do Conselho 
anterior, já está inteirado dos assuntos tratados nas reuniões, para colocar um substituto 
que, até se inteirar da atual situação, esses assuntos já estarão resolvidos e ele não poderá 
contribuir para tanto, como a atual Conselheira. Sugeriu que, na elaboração de algum 
documento para a Diretoria Executiva, fosse destacado esse posicionamento. 
- O Presidente destacou que a Lei Complementar 10/2004, em seu artigo 4º, § 3º diz: “§3º 
- Os mandatos dos membros do Conselho Municipal de Previdência terão a duração de 
04 (quatro) anos, ...”, não fazendo a Lei, distinção entre eleitos e indicados. 
- No seu entender, em se tratando de mandato, teria que ser respeitado o final do período 
para que houvesse a substituição, a exemplo do que ocorre nas Agências Federais, onde 

seus membros, ainda que indicados, tem um mandato e não podem ser substituídos e nem 
exonerados “ad nutum” até que se encerre o período de seu mandato. 
- A conselheira Margarida sugeriu que fosse dado destaque também ao §3º do artigo 5º 
da mesma Lei Complementar 10/2004, que diz: “§ 3º O conselheiro perderá o mandato, 
assumindo o conselheiro suplente, nas seguintes condições:” não excepcionando os 
conselheiros indicados e, portanto todos, eleitos e indicados têm um mandato. 
- O conselheiro Denílson reforçou a posição da Conselheira, citando também o Artigo 4º 
que, ao estabelecer a composição do CMP, não faz distinção entre membros eleitos e 
indicados. 
- Após as manifestações dos conselheiros, o Presidente elaborou uma minuta de 
deliberação que foi submetida aos membros para apreciação e, após as alterações 
propostas, foi a mesma colocada em votação, tendo sido aprovada pelos onze 
conselheiros presentes à reunião. 
- Ficou aprovado também, que esta deliberação será encaminhada ao Diretor-Presidente 
para que este encaminhe ao Presidente da Câmara, local de origem da Conselheira. 
- No seguimento da reunião, a conselheira Margarida se manifestou a respeito do convite 
ao Secretário de Finanças do Município, para esclarecimento dos repasses da Prefeitura 
para pagamento dos aposentados e pensionistas. 
- Foi informado para a conselheira que foi encaminhado ofício convidando o Secretário a 
comparecer, em data oportuna, em reunião do CMP. 
- A conselheira Aldaíria acrescentou que entrou em contato com a Secretaria e foi 
informada de que, assim que possível, seria enviada uma resposta ao solicitado pelo 
CMP. 

8. DELIBERAÇÃO Encaminhar ao Diretor-Presidente o Protocolo 17/25/3652 com a 
deliberação do Colegiado, nos seguintes termos: O Conselho Municipal de Previdência, 
atendendo ao solicitado no protocolado acima mencionado, com fulcro na Lei 
Complementar nº 10 de 30.07.2004, analisou o pedido feito por Vossa Senhoria e 
deliberou, em reunião de 26 de setembro de 2017, pelo voto dos onze Conselheiros 
presentes, pela permanência neste Colegiado, da Conselheira Maria Elvira Moreira 
Pavarini. Em anexo foram encaminhados os fundamentos que subsidiaram a presente 
deliberação.  

9. ENCERRAMENTO: Não havendo mais assunto a ser tratado, o Presidente agradeceu a 
presença dos conselheiros e deu por encerrada a reunião. 

Certificamos que o presente é o extrato da Ata original que se encontra arquivada na 
sede do CMP, qualquer interessado vinculado ao RPPS, poderá apresentar pedido de 
cópia da Ata na integra, devendo o pedido conter a identificação do requerente. 
 
Aldaíria Calixto de Medeiros                                     Nivaldo Camilo de Campos do CMP        
Vice-Presidente do CMP                                                  Presidente do CMP 

EXTRATO - ATA DA 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

CAMPREV 

 

1. DATA E LOCAL: 29/09/2017, às 09h: 30 min na sala de reuniões do CMP, sito à Rua 
Regente Feijó, nº 1251 – 8º andar Centro, Campinas, SP. 

2. CONVOCAÇÃO: Convocada pela Diretora - Previdenciária do CAMPREV, sob a 
presidência do Sr. Nivaldo Camilo de Campos, Presidente do CMP, a qual foi 
secretariada por mim, Aldaíria Calixto de Medeiros, Vice-Presidente do CMP. 

3. ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a 
sessão. 

4. PRESENÇAS: Aldaíria Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denílson Pereira de 
Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Kátia Maria 
Constâncio Caparroz, Marcelo Henrique de Paula, Margarida da Silva Calixto, Maria 
Elvira Moreira Pavarini, Mariana Lemos Saldini, Nivaldo Camilo de Campos e Sidney 
Vieira Costacurta. Presença pelo CAMPREV, Elias Lopes da Cruz, Diretor Financeiro. 
Presença pelo CAMPREV: Aline Pécora, Diretora Previdenciária, Maiara Cristina 
Pádua Tamara, Coordenadora Setorial de Benefícios Previdenciários, Tatiana Nanny 
Astolf, responsável pela Folha de Pagamento. 

5. PAUTA: Solicitação da Sra. Aline Pécora, Diretora Previdenciária, que irá expor os 
seguintes assuntos: 1. Estrutura da Diretoria Previdenciária; 2. Folha de pagamento de 
Inativos e Pensionistas de Agosto e setembro de 2017; 3 - Adicional por tempo de 
serviço cumulativo; 4 - Revogação da Portaria de nomeação da Diretora Previdenciária.  
DOCUMENTO ENVIADO: Resposta com a deliberação do CMP ao Ofício GP 
142/2017 – Protocolo: 17/25/3652 – Assunto: Substituição de membro do CMP indicado 
pela Câmara Municipal.  

6. DOCUMENTOS RECEBIDOS1- Resposta da Procuradoria Jurídica ao Protocolo: 
17/25/3084- da Diretoria Administrativa juntada à manifestação do Diretor Financeiro- 
assunto- nomeação de servidores a cargos de Comissão. 3-Cópia de Oficio Conselho 
Fiscal 060/2017- Protocolo nº 17/25/3731 encaminhado ao Diretor-Presidente - Assunto: 
Uso do Superávit do Fundo Previdenciário para o pagamento dos aposentados e 
pensionistas do Fundo Financeiro. 

7. ASSUNTOS TRATADOS 
- O Presidente deu início à reunião saudando os presentes e em seguida passou a palavra 
para Diretora Previdenciária, que iniciou sua exposição relatando o motivo da solicitação 
da reunião, realçando a pauta supracitada, tendo com o principal objetivo esclarecer a 
posição da Diretoria Previdenciária com relação ao ocorrido com os aposentados e 
pensionistas, relativo ao pagamento do mês de agosto e de como procedeu a elaboração 
da folha de setembro. 
- O Presidente indagou se havia alguma informação a respeito dos pagamentos de 
outubro a dezembro e do 13º salário, uma vez que, conforme o Diretor Financeiro havia 
informado ao CMP na reunião anterior a esta, não teria como se utilizar do superávit, 
uma vez que não havia mais saldo para tanto e que, conforme solicitação do CMP, já 
havia convidado o Secretário de Finanças para vir ao Conselho e se manifestar a respeito 
desse assunto. 
- A Diretora Previdenciária respondeu que, de sua parte, havia fechado a folha de 
pagamento de agosto, normalmente no dia 25 e, no dia 28 já havia recebido do banco as 
inconsistências e feito às correções necessárias, não sendo de sua alçada a questão 

financeira. 
- Comentou em seguida a respeito da reunião ocorrida no dia quinze de agosto pp., na 
qual participou conjuntamente com os demais Diretores e o Diretor-Presidente, mais os 
representantes dos Conselhos, com objetivo de discutir a questão do ATS cumulativo. 
- O Diretor-Presidente se manifestou de que o corte deveria abranger a todos e feito de 
uma única vez. 
- A Diretora Previdenciária, porém, manifestou sua posição contrária, porque deveria 
haver, previamente o trâmite legal do processo, com a convocação dos atingidos pela 
medida a fim de se manifestarem e também esta medida não seria possível pois, como só 
há duas servidoras trabalhando na folha, não haveria tempo hábil para calcular todos os 
cortes, uma vez que cada aposentado e ou pensionista tem uma situação específica. 
- Face às suas ponderações, todos os presentes concordaram com a sugestão de se iniciar 
o corte pelos beneficiários que recebem salários acima do teto constitucional, exceto para 
os que têm determinação judicial para receber acima desse limite. 
- Ficou decidido, naquela reunião, que o Diretor-Presidente iria conversar com o Prefeito 
antes de tomar uma medida. 
- Em relação à utilização do superávit, nada havia sido comunicado até o dia 29 de agosto 
no período da tarde, pois até àquele momento, a empresa ATLANTIC, que tem o sistema 
de pagamento NOVAPREV, estava fazendo inclusive alguns relatórios sobre a 
possibilidade de um eventual parcelamento nos pagamentos e nada havia sido informado 
sobre o uso do superávit. 
- Na manhã do dia seguinte, 30 de agosto, recebeu a informação pelo jornal METRO, o 
qual informava que havia sido feito o corte no limite do teto do Prefeito e, face a isso, em 
seguida foi procurar os setores responsáveis para tomar ciência do ocorrido. 
- Manifestou o seu descontentamento e elaborou um protocolo no dia 05/09/2017, de nº 
17/25/3447, relatando que sua equipe não era responsável pelas medidas adotadas. 
- Os servidores responsáveis pela folha imprimiram cerca de 22 relatórios de pagamentos 
dos aposentados e pensionistas que estavam acima do teto e foram efetuados os cortes. 
- O Presidente perguntou qual a forma utilizada para o corte dos proventos e pensões que 
ultrapassam o teto do Prefeito, ou seja, se são feitos os descontos e o líquido fica sendo o 
teto do Prefeito ou se parte do teto, e daí são feitos os descontos de previdência, IRPF, 
etc. 
- A servidora Tatiana, responsável pela folha, informou que se parte do valor do teto do 
Prefeito e aí são feitos os descontos. 
- Seguindo sua explanação, a Diretora Previdenciária leu o protocolo nº 17/25/3630 do 
dia 21 de setembro recebido do Diretor-Presidente, informando oficialmente a decisão 
das medidas tomadas em relação ao corte do teto, baseado no cumprimento do Artigo nº 
37, inciso XI, da Constituição, com a exceção dos Procuradores cujo teto é fixado com 
base no que recebem os Ministros do Supremo. Informou que solicitou uma manifestação 
do Jurídico do CAMPREV, relatando a dúvida se era para realizar o corte com base no 
teto do Prefeito e do Procurador ou apenas no teto do Prefeito, pois havia alguns casos 
cujo pagamento acima do teto estava amparado por ação judicial. 
- A Procuradoria do CAMPREV se manifestou no sentido de que era para se cumprir a 
decisão judicial. O Conselheiro Sidney mencionou ser o teto constitucional o parâmetro 
para os cortes.   
- A Diretora Previdenciária respondeu que segue sempre a determinação da Procuradoria 
Jurídica. Em continuidade a sua fala realizou a leitura do protocolo nº 17/25/3687 com a 
finalidade de definir a folha de pagamento do mês de setembro, a qual é imprescindível o 
fechamento do valor de repasse da Prefeitura, onde o não cumprimento das regras pode 
ocasionar problemas administrativos. 
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- Leu também o parecer dado no referido protocolo. 
- O conselheiro Denilson informou que o Diretor Financeiro enviou Ofício cobrando o 
repasse da Prefeitura relativo ao pagamento dos aposentados e pensionistas para os meses 
subsequentes. 
- O Presidente informou que já foi enviado Ofício convidando o Secretário de Finanças 
para comparecer ao CMP, a fim de esclarecer a respeito dos repasses e demais 
procedimentos relativos aos pagamentos dos consignados. 
- A Diretora Previdenciária mencionou que deve receber as informações com a 
antecedência necessária para a confecção da folha e não depois que esta está pronta ou 
mesmo de outras medidas que deve tomar isto porque, atualmente a forma de gestão do 
CAMPREV está falhando, na forma de passar as informações às Diretorias. 
- A informação sobre o pagamento de agosto, no portal, consta que foram pagos 
integralmente, mas na realidade foram efetuados os cortes, o que gerou muita reclamação 
por parte dos aposentados e pensionistas. 
- A Coordenadora Setorial relatou que há particularidades no pagamento de cada 
aposentado e ou pensionistas, inclusive no tocantes a descontos, de modo que não se 
pode passar informações de maneira generalizada, pois isto acaba gerando confusão, 
como aconteceu em agosto pp. 
- Com relação ao problema citado relativo ao desencontro de informações, o conselheiro 
José Erivan mencionou que sabe da competência técnica dos Diretores e que a função de 
conselheiro é defender a categoria e o CAMPREV, sendo que a preocupação principal é 
fazer com que haja integração entres os quatro diretores, pois, pelo exposto há uma falta 
de relacionamento e comunicação entre as diretorias e estas têm recorrido ao Colegiado 
para intermediar essa relação política de interação, o que ocorre desde a gestão anterior. 
- A Diretora Previdenciária relatou que o problema, na realidade, é a limitação de tempo 
hábil, em relação às informações fornecidas e as modificações necessárias na folha ou a 
falta de informações prévias para que se possa tomar uma decisão ou uma medida e 
muitas vezes fica-se sabendo pelo DOM. 
- Na sequência mencionou a Portaria do dia onze de setembro de 2017 na qual houve a 
exoneração dela, Diretora Previdenciária, sendo que só ficou sabendo da decisão pelo 
Diário Oficial. 
- Que em função disso, entrou com processo na Justiça contra o ato do Diretor-Presidente 
e obteve liminar, já no dia 17 de setembro de 2017, para ser reintegrada ao seu cargo. 
- De imediato providenciou reuniões com os Conselhos para manifestar sua preocupação 
com esse tipo de medida e continuar a montar a estrutura da Diretoria Previdenciária, 
onde há necessidade de pessoal, por exemplo, para montar a folha, onde hoje conta com 
uma só servidora. 
- Suas solicitações de pessoal, para tais casos, até agora não foram atendidas e nem 
resolvidas. Entende que, em casos como esse, o CMP deveria agir como órgão 
fiscalizador dos atos administrativos da Diretoria Executiva e não deveria permitir atos 
dessa natureza. 
-  A Diretora Previdenciária acrescentou ainda que ao retornar ao cargo leu todas as 
publicações dos atos assinados pelo Anderson, entendendo que não teriam validade 
jurídica, pelo fato de ter sido anulada a nomeação do mesmo, que teve um processo que 
era indeferimento final, sendo  o restante como comando de continuidade. 
-  Em virtude desse seu entendimento ela fez republicar no DOM, com sua assinatura, 
para que o processo não fosse invalidado. 
-  O conselheiro Denílson se manifestou no sentido de que não há na Lei Complementar 
nº10/2004, nenhuma previsão com relação à recondução de mandato de diretores, não 
cabendo aos conselheiros, neste momento, emitir qualquer juízo de valor, devendo 

aguardar a decisão judicial sobre o caso. 
- A Diretora Previdenciária retomou a exposição a respeito do ATS cumulativo e da 
reunião que participou com a Comissão criada pelo Diretor-Presidente para tratar do 
assunto, mas que até o presente não obteve nenhuma informação do que estava 
ocorrendo. 
- O conselheiro José Erivan relatou que a referida comissão não havia sido extinta e 
sugeriu que enquanto não houver uma decisão a respeito, o ATS cumulativo deve 
permanecer inalterado para resguardar, pelo menos, a condição dos que recebem 
proventos ou pensões abaixo de 5.000,00/6000,00, reais. 
- A conselheira Aldaíria relembrou que o CMP há meses,  enviou um ofício ao Diretor-
Presidente, com cópia para a Comissão, sugerindo a criação de uma vantagem pessoal, 
através de lei, mas até a presente data não obteve retorno dessa sugestão. 
- A Diretora Previdenciária informou que as ações praticadas por sua diretoria são sempre 
baseadas no que está em Lei e, nesses casos, deveria haver uma padronização na forma 
de se resolver esses casos, pois não há como se resolver tudo de uma só vez, pois os 
cálculos são detalhados e terão que ser feitos individualmente, pois cada caso é um caso e 
abrange cerca de 900 aposentados e pensionistas, sendo necessário assim de um tempo 
razoável para revisão desses casos, principalmente por não ter servidores que conheçam 
os detalhes desses cálculos. 
- A conselheira Margarida entende que o Conselho deve se posicionar de forma clara 
perante tais problemas a fim de que seja dada uma solução o mais rápido possível. 
- O conselheiro José Erivan concordou com o posicionamento da conselheira Margarida, 
dizendo que o CMP deveria se posicionar mais firmemente perante os responsáveis, os 
quais tem a autonomia para decidir sobre casos, como o ATS. 
- Sugeriu que houvesse manifestação de todo o Colegiado, formulando um documento 
oficial com a assinatura de todos os conselheiros para a Diretoria Executiva, deliberando 
a respeito da suspensão da mudança no cálculo do ATS. 
- A Diretora Previdenciária informou que já havia sugerido que se iniciassem os cortes 
por ordem decrescente dos proventos ou pensões, para que os aposentados e pensionistas 
mais carentes não fossem penalizados. 
- O conselheiro Denílson se manifestou no sentido de que não é favorável a maneira 
como vem sendo efetuados alguns cortes do ATS cumulativo, ou seja, o aposentado faz 
uma solicitação ao CAMPREV, como por exemplo, a isenção do IRPF por doença grave, 
e o Instituto identifica que há pagamento de adicional cumulativo e, de pronto, efetua o 
corte, num momento em que o aposentado mais precisa de recursos para tratar de uma 
doença grave. 
-  O conselheiro também quis saber se essa prática continua sendo adotada. A Diretora 
Previdenciária informou que segue a orientação da Procuradoria do CAMPREV que, ao 
identificar a ocorrência do ATS cumulativo, se manifesta no sentido de que seja efetuado 
o corte. 
- A conselheira Aldaíria confirmando a fala da Diretora, afirmou que em uma reunião na 
qual representou o Presidente do CMP e onde se encontrava o chefe dos Procuradores do 
CAMPREV, o mesmo mencionou que diante de qualquer solicitação ao CAMPREV, 
quando encaminhada à Procuradoria Jurídica é verificado se há qualquer anormalidade, 
inclusive se há pagamento do ATS cumulativo. 
- Nesse caso, o mesmo deve, por questão legal, emitir parecer no sentido de que seja feita 
a correção no pagamento. 
- A Diretora Previdenciária seguiu com a sua exposição citando os outros tópicos da 
pauta, mencionando agora a estrutura dos setores e efetuou a leitura do Ofício nº 
17/25/3031, referente à estrutura, da Diretoria Previdenciária, no caso dos 

preenchimentos dos cargos, citando nesse tópico, o artigo 5º da Lei Complementar nº 
10/2004, entendendo que o preenchimento de cargos deveria ter manifestação prévia do 
CMP. 
- A Diretora Previdenciária mencionou o protocolo 17/25/3031 enviado ao Diretor 
Presidente, com cópia ao CMP, no qual relata a estrutura atual da Diretoria 
Previdenciária, detalhando as tarefas realizadas diariamente pelos servidores, apontando 
as dificuldades encontradas, apresentando também o aumento de demanda, o 
remanejamento dos servidores para suprir as dificuldades setoriais e a necessidade de 
novas contratações para complementar o quadro. 
- Efetuou também a leitura da resposta a esse ofício, onde o Diretor-Presidente citou as 
dificuldades financeiras para a contratação de novos servidores e que deveria redistribuir 
as tarefas e se reorganizar os servidores que ocupam cargos em comissão na diretoria 
para um melhor desempenho. 
- Enviou uma resposta ao Diretor-Presidente relatando que os servidores já utilizam o 
limite de suas capacidades para realizar suas tarefas, mas que necessita de servidores com 
nível maior de conhecimentos técnicos, para assim suprir o aumento de demandas e 
agilizar os processos da Diretoria Previdenciária, mas recebeu uma nova resposta do 
Diretor-Presidente, reafirmando que fossem redistribuídas as tarefas. 
- A Diretora Previdenciária deu continuidade a sua fala justificando suas ausências no 
Instituto, apontadas pelo Diretor-Presidente, relatando os cursos dos quais participou. 
- Mandou um ofício para Prefeitura, informando o prazo estipulado para a implantação do 
SEI – Sistema Eletrônico de Informação, o qual está vencendo no início de 2018 e não se 
encontra totalmente implantado, o que pode ocorrer punições ao Instituto. 
- A Diretora Previdenciária mencionou que no mandato passado foi exposto ao CMP a 
necessidade dos cargos e, quanto da elaboração da estrutura foram criados os cargos de 
assessorias para as diretorias, os quais a princípio foram preenchidos, porém retirados no 
início da atual gestão e transferidos, através de decreto, para o Gabinete da Presidência, 
prejudicando o andamento do trabalho, fato que comunicou ao Diretor-Presidente quando 
do seu retorno ao cargo de Diretora, em julho passado e ainda aguarda um 
posicionamento para resolução do problema. 
- A conselheira Margarida fez referência a fala do conselheiro Sidney ao sugerir a 
mediação entre as diretorias em relação à estruturação do Instituto para o andamento do 
trabalho em prol dos aposentados. 
- Propôs que os cargos das assessorias deveriam ser distribuídos entre as diretorias 
conforme a Lei Complementar nº 58/2014 definiu  e modificada que foi pelo decreto que 
fez a alteração em 2017. 
- O conselheiro Sidney se manifestou de que o papel do CMP não é de gestão, mas 
entende que deve intermediar para que o CAMPREV funcione da melhor maneira 
possível em benefício de seus segurados. 
- A Diretora Previdenciária reforçou a solicitação feita ao CMP, mencionando que não 
está solicitando nada além do que está descrito na Lei Complementar nº 58/2014. 
- A conselheira Margarida mencionou que foi eleita para fiscalizar os Atos da Diretoria 
Executiva, e o Colegiado deve se posicionar nesse sentido em relação aos assuntos 
tratados no colegiado e, eventualmente exigir soluções. 
- Sugeriu que fossem solicitadas as presenças de todos os membros da Diretoria 
Executiva para discutir os problemas estruturais uma vez que as solicitações escritas não 
estão surtindo os efeitos desejados. 
- A servidora Tatiana mencionou a necessidade de análise da folha, já que o sistema não 
efetua uma análise automaticamente, para corrigir eventuais erros ou falhas e isto requer 
um conhecimento técnico avançado, inclusive sobre a legislação. 

- O conselheiro Sidney indagou sobre a elaboração da folha pelo sistema da ATLANTIC. 
- A Diretora Previdenciária respondeu que o sistema de análise pessoal e análise de 
inativos são feitas pela Diretoria Previdenciária e apenas o processamento e a impressão 
dos relatórios de ativos e inativos são realizados pela ATLANTIC. 
- O conselheiro Sidney questionou sobre o funcionamento do sistema. 
- A Coordenadora Setorial relatou que o sistema ainda está em fase de elaboração e de 
aprimoramento, face às peculiaridades da folha no sistema público. 
- A Diretora Previdenciária mencionou que o sistema já funciona corretamente na 
Diretoria Administrativas, onde é feito o processamento dos servidores do CAMPREV, 
porém ainda precisa de alguns ajustes para o funcionamento na parte relativa à Diretoria 
Previdenciária. 
- Não havendo mais questionamento, a Diretora Previdenciária, juntamente com as 
servidoras de sua Diretoria se retiraram. 
- O Presidente deu continuidade à reunião e relatou que, conforme ajustado com o 
Diretor-Presidente está elaborando um Projeto de Lei relativo ao problema do ATS - 
cumulativo, o qual o Diretor-Presidente ficou de apresentar ao Prefeito. 
- O conselheiro Sidney sugeriu que seja estipulado um prazo de suspensão para os cortes 
de 60 dias, em concomitante a isso a Comissão apresente o resultado do trabalho. 
- A conselheira Aldaíria ressaltou que o CMP não está inerte perante as situações 
expostas, realizando constantemente cobrança das solicitações do Colegiado junto a 
Diretoria Executiva e outros órgãos aos quais são solicitadas informações, mas nem 
sempre as respostas ocorrem no tempo desejado pelo Conselho. Como haverá uma 
reunião próxima com o Diretor-Presidente, seria interessante os conselheiros exporem os 
fatos relatados nesta e em outras reuniões ao mesmo a fim de que as solicitações do 
Colegiado sejam agilizadas. 
- A conselheira Margarida disse que a responsabilidade de cobrança por respostas não 
deve se ater apenas a um ou outro conselheiro, mas de todo o colegiado e sugeriu que tem 
casos mais agudos, o documento enviado fosse assinado por todos os conselheiros. 
- A conselheira Maria Elvira ratificando manifestação do conselheiro José Erivan 
mencionou que o Colegiado deve se impor mais perante os assuntos abordados e deve 
intermediar, quando necessário, o relacionamento entre os Diretores quer em relação aos 
cargos quer em relação à falta de interação entre eles, situação essa que pode afetar 
diretamente os aposentados e pensionistas. 

8. DELIBERAÇÃO Em votação unanime o Colegiado deliberou por enviar Oficio à 
Diretoria Executiva para que sejam suspensos os cortes no ATS - cumulativo, até que 
haja uma solução definitiva para o caso. 

9. ENCERRAMENTO: Não havendo mais assunto a ser tratado, o Presidente agradeceu a 
presença dos conselheiros e deu por encerrada a reunião. 

Certificamos que o presente é o extrato da Ata original que se encontra arquivada na 
sede do CMP, qualquer interessado vinculado ao RPPS, poderá apresentar pedido de 
cópia da Ata na integra, devendo o pedido conter a identificação do requerente. 
 

Aldaíria Calixto de Medeiros                                     Nivaldo Camilo de Campos do CMP                     
Vice-Presidente do CMP                                                  Presidente do CMP 

 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 NIVALDO CAMILO DE CAMPOS 

 Presidente do CMP 
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 CEASA 
  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO 
  

  PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2017 - PROTOCOLO N.º 2017/16/0909 - 
CONTRATO N.º 021/2017 - CONTRATADA: CECAM - CONSULTORIA 
ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA , CNPJ: 
00.626.646/0001-89.  OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, através de siste-
ma computacional.  VIGÊNCIA:  A vigência do presente termo é de  12  ( doze )  meses , 
 iniciando-se em 06/11/2017 ,  e  encerrando-se em 05/11/2018. VALOR:  Atribui-se 
ao presente contrato o valor total de  R$ 189.600,00  ( cento e oitenta e nove mil e 
seiscentos reais ).
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA  
 DIRETOR PRESIDENTE 

   

 AVISOS DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
  

  DISPENSA DE LICITAÇÃO/EMERGENCIAL N.º 147/2017 -   PROTOCOLO 
N.º 2017/16/1144 -   1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 013/2017 . CON-
TRATADA:   BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉR-
CIO EIRELI , CNPJ sob o nº 02.183.750/0001-71.  OBJETO:  Contrato de prestação 
de serviços terceirizados de preparo de refeições, higienização e supervisão técni-
ca do local de trabalho, com o fornecimento de materiais de limpeza, para a Ceasa/
Campinas.  DA SUPRESSÃO:  Em decorrência da assinatura do contrato nº 017/2017 
(protocolo nº 2015/16/0800), fi ca suprimida a cláusula 1.1.2. (lote 02 - Regiões: Leste/
Norte).  VALOR:  Com a supressão o valor mensal do contrato passará a ser de  R$ 
1.262.798,54  (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e oito 
reais e cinquenta e quatro centavos). 

 CONVITE n.º 015/2014 - Protocolo n.º 2014.16.01241 -   3° TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO n.º 030/2014 - CONTRATADA :  COMERCIAL LIMERTEC 
BALANÇAS E INFORMÁTICA LTDA-EPP , CNPJ sob o n.º 09.560.615/0001-47. 
 OBJETO:  Contrato de prestação de serviços aplicados à Tecnologia da Informação 
compreendendo a locação de 02 (duas) unidades de Appliance de Firewall com Geren-
ciamento Unifi cado de Ameaças (UTM - Unifi ed Threat Management), para a Centrais 
de Abastecimento de Campinas S/A - Ceasa/Campinas.  PRORROGAÇÃO:  iniciando-
-se em 01/12/  2017   e, encerrando-se em 30  /11/2018. VALOR:  Acordaram as partes 
no sentido de que não haverá qualquer alteração do valor recebido pela Contratada, 
que permanecerá auferindo o valor mensal de  R$ 4.671,74  (quatro mil, seiscentos e 
setenta e um reais e setenta e quatro centavos) e o valor anual de  R$ 56.060,88  (cin-
quenta e seis mil, sessenta reais e oitenta e oito centavos).
  
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA  
 DIRETOR PRESIDENTE 

 AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
  

  TOMADA DE PREÇOS N.º  001/2017  -  PROTOCOLO N.º  2015/16/1676 -  OB-
JETO:  Contratação de empresa especializada e habilitada para a elaboração e desen-
volvimento de projetos técnicos completos, com as respectivas aprovações junto aos 
órgãos competentes, do sistema de proteção e combate a incêndio (incluindo todos os 
projetos exigidos junto ao corpo de bombeiros), para o imóvel situado à Rodovia D. 
Pedro I, Km 140,5 - Barão Geraldo, Campinas/SP, para a Ceasa/Campinas.  COMU-
NICADO : Tendo em vista questões relatadas e contidas nos autos do processo licita-
tório, a Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - Ceasa/Campinas  SUSPENDE  
a abertura do certame que estava prevista para às 09h10min do dia 09/11/2017. - Sine 
Die. 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

 EMDEC 
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 COMUNICADO 
  

 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A comunica que se encon-
tra publicado em seu site www.emdec.com.br o  ESCLARECIMENTO nº 02  referen-
te ao Pregão Presencial nº 026/2017, Protocolo nº 120/2017 - Contratação de empresa 
para implantação e administração de Central de Atendimento, disponibilizada à popu-
lação de Campinas/SP, com o objetivo de prestação de serviços relacionados ao trânsi-
to e transporte, bem como ao PAI Serviço. A Central de Atendimento é constituída por 
espaço físico, prestação de serviço de atendimento humano receptivo, gestão de pesso-
as e recursos tecnológicos envolvidos no serviço, hospedagem de sistemas aplicativos 
e operacionalização de Scripts defi nidos pela CONTRATANTE.  Em: 06/11/2017 
 

  DIVISÃO DE COMPRAS   

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E 
HOMOLOGAÇÃO 

  
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2017 
 PROTOCOLO   Nº 502/2017 
 OBJETO:  Registro de preços de material hospitalar(sondas). 
 Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, 
do Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo senhor Pregoeiro, 
resolvo:
 1)  Informar que o pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os itens 61 e 62 por desclas-
sifi cação técnica.
 2) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 116/2017  adjudicando o objeto em epí-
grafe, as empresas abaixo especifi cadas:
 - De Pauli Com. Repres. Importação e Exportação Ltda.  para os itens 37 (R$3,55), 
38 (R$3,55), 39 (R$2,72) e 40 (R$2,72).
 - Cirúrgica União Ltda.  para os itens 27 (R$3,00), 28 (R$3,00), 41 (R$3,10), 42 

(R$3,10), 59 (R$19,30) e 60 (R$19,30).
 - Max Medical Com. de Prod. Médicos e Hospitalares Ltda.  para os itens 01 
(R$49,20) e 02 (R$49,20).
 - Carla de Oliveira Correa - ME  para o item 04 (R$44,00).
 - Cirúrgica Fernandes Com. de Mat. Cir. e Hosp. Sociedade Ltda.  para os itens 03 
(R$40,00), 05 (R$31,45), 06 (R$31,45), 07 (R$260,00), 08 (R$260,00), 09 (R$3,49), 
10 (R$3,49), 11 (R$19,00), 12 (R$19,00), 13 (R$19,00), 14 (R$19,00), 15 (R$19,95), 
16 (R$19,95), 17 (R$19,85), 18 (R$19,85), 19 (R$16,69), 20 (R$16,69), 21 (R$2,58), 
22 (R$2,58), 23 (R$5,50), 24 (R$5,50), 25 (R$2,69), 26 (R$2,69), 29 (R$2,68), 30 
(R$2,68), 31 (R$2,00), 32 (R$2,00), 33 (R$3,00), 34 (R$3,00), 35 (R$2,70), 36 
(R$2,70), 43 (R$2,68), 44 (R$2,68), 45 (R$3,10), 46 (R$3,10), 47 (R$2,98), 48 
(R$2,98), 49 (R$2,93), 50 (R$2,93), 51 (R$2,67), 52 (R$2,67), 53 (R$3,06), 54 
(R$3,06), 55 (R$15,00), 56 (R$15,00), 57 (R$15,00) e 58 (R$15,00).
 O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de 
correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do 
representante legal da empresa, para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, 
através de sedex no prazo de três dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado 
ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo 
do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima 
nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
   

 DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS, FRACASSADOS E 
HOMOLOGAÇÃO FINAL 

  
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2017 
 PROCESSO   Nº 397/2017 
 OBJETO:  Aquisição de material hospitalar ( fios cirúrgicos ), mediante o Sistema de 
Registro de Preços. 
 Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, 
do Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo senhor Pregoeiro, 
resolvo:
 1)  Informar que o pregoeiro declarou  DESERTOS  os itens 40, 66, 83, 84, 108 e 112 
por não haver interessados na apresentação de propostas.
 2)  Informar que o pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os itens 62, 102, 111 e 126 
por não haver propostas com preços em condições de aceitabilidade; o item 34 por 
não atendimento ao subitem 9.8 do Edital; os itens 23, 29, 37, 49, 79, 80, 87 e 88 
por não atendimento ao subitem 10.18 do Edital, os itens 06, 18, 38, 39, 60, 65, 70 e 
107 por não atendimento ao subitem 10.18 do Edital e por não haver propostas com 
preços em condições de aceitabilidade; os itens 25, 26, 30 e 50 por não atendimento 
aos subitens 9.8 e 10.18 do Edital; os itens 05, 24, 32, 33 e 82 por não atendimento 
aos subitens 9.8 e 10.18 do Edital e por não haver propostas com preços em condições 
de aceitabilidade.
 3) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 098/2017  adjudicando o objeto em epí-
grafe, as empresas abaixo especifi cadas:
 - Auto Suture do Brasil LTDA.  para os itens 15 (R$3,31), 16 (R$3,31), 55 (R$1,73), 
56 (R$1,73), 63 (R$1,63), 64 (R$1,63), 68 (R$1,59), 75 (R$3,86), 76 (R$3,86), 94 
(R$6,00), 120 (R$4,98), 122 (R$2,04), 135 (R$24,60) e 136 (R$24,60).
 - GR Médica Com. de Mat. Hosp. Eireli - EPP  para o item 73 (R$1,65).
 - Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cir. LTDA.  para os itens 04 (R$2,96), 14 
(R$2,94), 22 (R$2,95), 41 (R$6,07), 42 (R$6,07), 53 (R$1,79), 54 (R$1,79), 57 
(R$1,67), 58 (R$1,67), 92 (R$24,17), 95 (R$17,70), 96 (R$17,70), 98 (R$4,99) e 114 
(R$2,12).
 - Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Prod. para Saúde LTDA  para os 
itens 17 (R$4,00), 31 (R$4,90), 59 (R$2,14), 61 (R$3,52) e 81 (R$26,90).
 O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de 
correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do 
representante legal da empresa, para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, 
através de sedex no prazo de três dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado 
ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo 
do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima 
nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP. 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
   

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  Protocolo Nº.749/2016 
 Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de peças e acessó-
rios para ventilador pulmonar marca GE Healthcare com base no Artigo 25, I da Lei 
Federal n º 8.666/93.
 -   GE Healthcare Com. Serv. Equip. Méd. Hosp. Ltda  .,  no valor total de R$18.198,82 
(Dezoito mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).
 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
   

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  Protocolo Nº.717/2017. 
 Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de Kit controle de 
qualidade e Tiras para determinação de tempo de protrombina com base no Artigo 25, 
I da Lei Federal n º 8.666/93.
 - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.,  no valor total de R$9.597,72 (nove 
mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos).
 Campinas, 31 de outubro de 2017.
 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
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 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº.693/2017 
 Aspen Pharma Ind. Farm. Ltda.,  para o item nº 01, no valor total de R$668,00 
(Seiscentos e sessenta e oito reais). 

 Campinas, 31 de outubro de 2017 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
   

 PORTARIA Nº 019/2017 
  

 O Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti no uso de suas atribuições legais 
DETERMINA:
 Art. 1º. NOMEAR a servidora Elisângela Rodrigues de Oliveira, matrícula nº 43864-
2, para exercer a função de Pregoeira junto ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti;
 Art. 2º. REVOGAR a Portaria nº 006/2017 que nomeou o servido Anderson Moreira, 
matrícula 108687-1, como Pregoeiro junto ao hospital Municipal Dr. Mário Gatti;
 Art. 3º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeito retro-
ativo a partir de 01/11/2017 e não acarretará em remuneração adicional ao designado, 
nem ônus à municipalidade.
 

 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Diretor Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

   

 DECLARAÇÃO DE PREGÃO DESERTO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  114/2017 
 PROCESSO   Nº 414/2017 
 OBJETO:  Aquisição de órteses e próteses ( artroscopia -  Centro Cirúrgico con-
signados) não padronizadas pela tabela SUS mediante o Sistema de Registro de 
Preços . 
 Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e do disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, resolvo:
 Declarar  DESERTO  o  Pregão Eletrônico nº 114/2017  por não haver interessados na 
apresentação de propostas. 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 MARCELO RIBEIRO 

 Pregoeiro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  

 Pregão n. 2017/170 - Eletrônico. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE GASES. Comunicamos a homologação do 
pregão à empresa AIR LAB ASSESSORIA ANALÍTICA AMBIENTAL LTDA, lote 
01, valor total R$ 63.500,00. Vigência: 12 meses.
Pregão n. 2017/172 - Eletrônico. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
FECÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DE FATURA DE CONTA DE 
ÁGUA. Comunicamos a homologação do pregão à empresa AUTOMAÇÃO CO-
MÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA., lote 01, valor total R$ 68.600,00. 
Vigência: 24 meses.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.   
   

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n. 7 ao Contrato n. 2013/5616 ; Contratada:  Enorsul Serviços em Sa-
neamento Ltda . ,  CNPJ: 07.192.861/0001-68, Objeto: prest. serv. corte e religação 
agua; Objeto: Supressaõ do quantitativo dos itens 02 e 04 e acréscimo aos itens 01 e 
03, correspondente a R$ 312.974,00.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
   

 RESUMO DE CONTRATO 
  

 C ontrato n. 2017/90052  Contratada:  LGA Serviços da Ar e Com. Ltda EPP ; CNPJ: 
18.988.128/0001-70,  Pregão: 162/2017;  Objeto: ar condicionado central - projeto Re-
trofi t; Vigência: 5 meses a partir de 06/11/2017; Valor: R$ 41.000,00. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão Eletrônico nº 210/2017  - Objeto:  Prestação de serviços de administração de 
sistema de cartão combustível através de cartão magnético ou eletrônico com chip 
de segurança, com créditos mensais, para utilização em postos especializados de rede 
credenciada aos empregados da SANASA.  Recebimento das propostas até às  8h do dia 
22/11/2017  e início da disputa de preços dia  22/11/2017 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   

 SETEC 
  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 ( EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO POR-

TE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) 
   PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017, Processo Administrativo N. 6810/2017
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para provável aquisição de CARTUCHOS E 
TONERS PARA IMPRESSÃO, Início de acolhimento das propostas às 08:00 horas 
do dia 22/11/2017, abertura das propostas às 09:00 horas do dia 23/11/2017 e início 
da disputa de preços às 09:45 horas do dia 23/11/2017. Todas as fases referentes a este 
procedimento licitatório serão realizadas pela internet no endereço eletrônico:  https://
www.licitacoes-e.com.br, sob N. 696.514.  Informações relativas ao presente processo 
podem ser obtidas pelo telefone (19) 3734-6138 ou e-mail colsetec@setec.sp.gov.br.  

 Campinas, 06 Novembro de 2017    
 ENIVAL ALVES FERREIRA 

 PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOEIRO 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

   
 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA (REPUBLICADA POR 

INCLUSÃO DE ITENS) 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER REA-
LIZADA NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2017, QUARTA-FEIRA, ÀS 18 
HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 

  PEQUENO EXPEDIENTE  
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa.
 2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário.
 3 - Comunicados dos senhores vereadores.
 ORDEM DO DIA 
 Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 2.892/17, 
devidamente aprovado: 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 316/17, Processo nº 225.475, com 
emenda, de autoria do senhor Campos Filho, que dispõe sobre a classifi cação indica-
tiva de exposições de artes visuais no âmbito do município de Campinas e dá outras 
providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável ao projeto 
e emenda de fl s. 25.
 Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 2.955/17, 
devidamente aprovado: 
 2)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 172/17, 
Processo nº 225.592, de autoria do senhor Nelson Hossri, que concede Diploma de 
Mérito “Herbert de Souza” a Diego Ornelas Kuroda. 
 Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 2.956/17, 
devidamente aprovado: 
 3)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 216/17, Processo nº 224.762, com emen-
da, de autoria do senhor Rubens Gás, que altera o art. 2º da Lei nº 14.266, de 16 de 
maio de 2012, que “dispõe sobre normas para cobrança de preço pelo estacionamento 
de veículos nos estabelecimentos privados no município e dá outras providências”. 
Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável ao projeto e à emenda 
de fl s.17.
 Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 2.957/17, 
devidamente aprovado: 
 4)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 171/17, 
Processo nº 225.591, de autoria do senhor Nelson Hossri, que concede Diploma de 
Mérito “Herbert de Souza” a Natália Moreira.
 Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 2.958/17, 
devidamente aprovado: 
 5)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 321/17, Processo nº 225.493, de autoria 
do senhor Pastor Elias, que dispõe sobre o pagamento de multas de trânsito por meio 
de cartões de débito ou crédito no município de Campinas e dá outras providências. 
 Incluído na pauta em regime de urgência mediante Requerimento nº 2.962/17, 
devidamente aprovado: 
 6)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 63/17, Processo nº 
225.526, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre o reajuste dos 
servidores públicos municipais e dá outras providências.
 7)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Resolução nº 13/16, Processo 
nº 222.909, com emenda, de autoria da Comissão Especial de Honraria, que altera e 
acrescenta dispositivos à Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999, que “dispõe 
sobre a concessão de honrarias pela Câmara Municipal de Campinas”. Parecer da 
Comissão Especial de Honraria, favorável ao projeto e à emenda.
 8)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 251/16, Processo nº 
222.785, de autoria do senhor Marcos Bernardelli, que altera o artigo 1º da Lei nº 
15.109, de 10 de dezembro de 2015, que denomina via pública no município de Cam-
pinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.
 9)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 195/17, Processo nº 
224.643, de autoria do senhor Paulo Haddad, que denomina Praça Heitor Evangelista 
de Souza uma praça pública do município de Campinas. Parecer da Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte, favorável.
 10)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 193/17, Processo nº 
224.639, de autoria do senhor Luiz Rossini, que denomina Praça Maria Apparecida 
Cangiani uma praça pública do município de Campinas. Parecer da Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte, favorável.
 11)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 151/17, 
Processo nº 225.360, de autoria do senhor Gustavo Petta, que concede Diploma de 
Honra ao Mérito a Robson Franco Ramos. Parecer da Comissão Especial de Honraria, 
favorável.
 12)  Matérias adiadas de Reunião anterior.
 13)  Discussão e votação de moção.
 14)  Discussão e votação de ata.
 15)  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente.
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 RAFA ZIMBALDI 

 PRESIDENTE 
   

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 EDITAIS 001/2014 E 002/2014 

 A Diretoria de Gestão de Pessoas da Câmara Municipal de Campinas  CONVOCA  
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecer dia  
13  /  1  1  /  20  1  7   (  segunda  -feira  ), às   09  h  00  , à Sala   Sylvia Paschoal da Câmara Munici-
pal “Plenarinho”-   Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66   -   Ponte Preta - Cam-
pinas,  para realização de reunião de preenchimento de vagas, devendo observar o 
que segue:
 1. O candidato deverá comparecer munido de documento original de Identidade - 
R.G. 
 2. Caso o candidato se faça representar por procurador, esse deverá comparecer muni-
do do documento de identidade e de procuração particular COM FIRMA RECONHE-
CIDA (§2º do art. 654 do Código Civil), com poderes específi cos para representar o 
candidato na reunião de preenchimento de vagas da Câmara Municipal de Campinas, 
conforme modelo em anexo. (OUTORGANTE é o candidato, e OUTORGADO é o 
procurador).
 3. O não comparecimento do candidato, ou seu procurador devidamente constituído, 
no dia e horário agendado ou, ainda, a não opção por uma das vagas oferecidas, acar-



61Campinas, terça-feira, 07 de novembro de 2017 Diário Ofi cial do Município de Campinas

reta a exclusão imediata do Concurso Público, não havendo possibilidade de reconvo-
cação neste certame, conforme já previsto nos Editais de Abertura dos Concursos nº 
01/2014 e 02/2014, nos capítulos XI e XII, respectivamente, item 4. 
 4. Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.

 Edital 001/2014

  ANALISTA LEGISLATIVO ADMINISTRADOR 
 NOME:  JULIO SEIJI HATA
 CLASS:  09º
 DOCUMENTO:  87280073

 ANALISTA LEGISLATIVO AUDITOR 
 NOME:  PAULO JOSÉ DA SILVA
 CLASS:  03º
 DOCUMENTO:  370088906

 TÉCNICO LEGISLATIVO 
 NOME:  ROBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO
 CLASS:  70º
 DOCUMENTO:  487813893

 TÉCNICO LEGISLATIVO 
 NOME:  DAVISON GRELLMANN SEVERO
 CLASS:  71º
 DOCUMENTO:  38685687-4

 TÉCNICO LEGISLATIVO 
 NOME:  ISRAEL ROCHA NEVES
 CLASS:  72º
 DOCUMENTO:  482672602

 TÉCNICO LEGISLATIVO 
 NOME:  GUSTAVO BRANDÃO MONTEIRO FRANÇA
 CLASS:  73º
 DOCUMENTO:  286568639

 TÉCNICO LEGISLATIVO 
 NOME:  VINICIUS PIRES CURY
 CLASS:  74º
 DOCUMENTO:  368247247

 TÉCNICO LEGISLATIVO 
 NOME:  KLEYTON MUNIZ DA SILVA
 CLASS:  75º
 DOCUMENTO:  6353610 

 TÉCNICO LEGISLATIVO 
 NOME:  CRISTIAN SOUZA DE ALENCAR
 CLASS:  772º (5º PCD)
 DOCUMENTO:  47981014X

 Edital 002/2014 
 
PROCURADOR JURÍDICO 
 NOME:  VICTOR FERREIRA
 CLASS:  16º
 DOCUMENTO:  2584433
 

 Campinas, 06 de novembro de 2017 
 ANA PAULA RIBEIRO ORSI 

 DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  MODELO DE PROCURAÇÃO 
 P R O C U R A Ç Ã O 
 OUTORGANTE:  _______________________________________________, brasileiro(a), (estado ci-
vil: solteiro, casado, viúvo, separado, divorciado), portador(a) da cédula de identidade RG nº________
__________________________e do CPF n° ______________________________, residente e domici-
liado à rua _____________________________, n° ______________, complemento: ___________Bair-
ro: ______________________________, na cidade de __________________________, Estado de 
___________________, CEP: ______________, 
 OUTORGADO(A):  _______________________________________________, brasileiro(a), (estado ci-
vil: solteiro, casado, viúvo, separado, divorciado), portador(a) da cédula de identidade RG nº_________
_________________________e do CPF n° ______________________________, residente e domicilia-
do à rua _____________________________, n° ______________, complemento: ___________Bair-
ro: ______________________________, na cidade de __________________________, Estado de 
___________________, CEP: ______________, 
 O(A) OUTORGANTE  nomeia e constitui o  OUTORGADO (A) seu bastante procurador e, dentro das forma-
lidades permitidas no direito, outorga poderes específi cos para, em nome do primeiro, comparecer à reunião de 
preenchimento de vagas junto a Câmara Municipal de Campinas referente ao Concurso do Edital nº _____/2014, 
com poderes específi cos para REQUERER, ENTREGAR E RETIRAR DOCUMENTOS, ASSINAR, ESCOLHER 
VAGA, RECEBER NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO, TOMAR CIÊNCIA, PRESTAR DECLARAÇÕES, 
AGENDAR EXAMES MÉDICOS E DESISTIR DO CONCURSO, praticando todos os atos necessários ao fi el 
cumprimento deste mandado. 
Local e data: ....................................., ?..... de ..................................... de 2017.
___________________________________
 Nome e Assinatura do Outorgante
 

   

 CONTRATO Nº 41/2017 
  

 Protocolo Interno n.º 25.292/2017 - Pregão Eletrônico nº 21/2017 - Contratante: Câ-
mara Municipal de Campinas - Contratada: 3QA Tecnologia EIRELI - EPP - CNPJ: 
15.724.794/0001-03 - Objeto: Lote nº 1 da aquisição de licenças de softwares, incluin-
do garantia, suporte, treinamento e instalação no ambiente da CONTRATANTE - Fun-
damento legal: Lei n. 8.666/93, Lei 10.520/02 e LC 123/2006 - Valor total: 178.900,00 
(cento e setenta e oito mil e novecentos reais) - Prazo: 12 (doze) meses, contados da 
assinatura ou até que seja atestada a completa execução - Assinatura: 06/11/2017.
 

   

 CONTRATO Nº 42/2017 
  

 Protocolo Interno n.º 25.292/2017 - Pregão Eletrônico nº 21/2017 - Contratante: 
Câmara Municipal de Campinas - Contratada: Solo Network Brasil S/A - CNPJ: 
00.258.246/0001-68 - Objeto: Lote nº 5 da aquisição de licenças de softwares, in-
cluindo garantia, suporte, treinamento e instalação no ambiente da CONTRATAN-
TE - Fundamento legal: Lei n. 8.666/93, Lei 10.520/02 e LC 123/2006 - Valor total: 
9.879,90 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa centavos) - Prazo: 12 
(doze) meses, contados da assinatura ou até que seja atestada a completa execução - 
Assinatura: 06/11/2017. 

   

 PUBLICAÇÃO DE ATOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2017/2018 

  
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 139/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor JÚLIO CÉSAR FAVINHA para acompanhar e fi scalizar a 
execução do Contrato nº 39/2017, cujo objeto é o fornecimento de 01 (uma) assinatura 
de Serviço “On line” de Banco de Preços praticados como referência no mercado, 
celebrado com a empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, tendo ple-
nos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que 
for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapas-
sarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a 
adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor MÁRIO APARECIDO FIRMINO para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
 VI  - Designar o servidor SIDNEY VIEIRA COSTACURTA para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRÍCIA MARQUES 
DE OLIVEIRA SILVA, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamen-
te, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Dê-se ciência.
 X -  Publique-se.
 XI -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 06 de novembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 140/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor CARLOS ALEXANDRE MACEDO para acompanhar e fi s-
calizar a execução do Contrato nº 40/2017, cujo objeto é a prestação de serviço de 
natureza continuada de Assistência Técnica e Manutenção Periódica em aparelhos 
condicionadores de ar, celebrado com a empresa Guerra Climatização, tendo plenos 
poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, ano-
tando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for ne-
cessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem 
sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção 
de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-lo nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor OSVALDO MARTINS DOS SANTOS para substituir, nos 
casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal 
do ajuste.
 VI  - Designar a servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA para substituir, nos 
casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima de-
signados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Dê-se ciência.
 X -  Publique-se.
 XI -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 06 de novembro de 2017.
 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 
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