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Diário Oficial
NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA “C” 

DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO TOTALMENTE 
O PROJETO DE LEI Nº 109/2008, QUE “DISPÕE SOBRE O 
PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE À OBESIDADE E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
J. PUBLIQUE-SE

CAMPINAS, 02 DE OUTUBRO DE 2009
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL
OFÍCIO Nº 277/2009
Assunto: Encaminha razões de veto total ao projeto de lei n° 109/2008, que “Dispõe sobre o 
Programa Municipal de Combate à Obesidade e dá outras providências.”
SENHOR PRESIDENTE:
Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 50, 
alínea “c”, 51, “caput”, e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, resolvemos vetar o 
projeto de lei n° 109/2008, que “Dispõe sobre o Programa Municipal de Combate à Obesi-
dade e dá outras providências.”
Conquanto nobre e louvável o escopo do presente projeto de lei, razões de ordem legal e 
constitucional recomendam o veto total à proposição, pelos motivos a seguir expostos:
No que tange ao aspecto jurídico, não há como prosperar o presente projeto de lei, uma vez 
que a competência para legislar sobre tais assuntos - produção e consumo; proteção e defesa 
da saúde; proteção à infância e juventude - é concorrente entre a União, os Estados e o Dis-
trito Federal, não sendo possível, destarte, o Município legislar sobre os assuntos em pauta, 
nos termos do artigo 24, inciso V, XII e XV da Constituição Federal.
Desta forma, tendo em vista que a presente proposta não se harmoniza com o sistema de 
distribuição de competência legislativa entre os entes da Federação, o projeto de lei sub 
examine não reúne condições para prosperar.
Além do mais, a sanção do presente projeto acarretaria indevida intervenção do Poder Legis-
lativo Municipal em seara que não lhe concerne, visto que, ao compelir os estabelecimentos 
de ensino da rede pública e privada de Campinas a vender frutas in natura para o consumo 
dos estudantes, a confeccionar tabelas nutricionais de alimentos e, por fi m, ao determinar 
que as obrigações no sentido de executar e fi scalizar a lei serão de competência das Secre-
tarias Municipais de Educação e de Saúde, a iniciativa viola frontalmente o princípio da 
independência e harmonia entre os Poderes, estabelecido no art. 2º da Constituição Federal, 
posto que a competência para propor projetos de lei que disponham sobre atribuições das 
Secretarias Municipais e órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundações é 
“exclusiva” do Prefeito Municipal (artigo 45, II da Lei Orgânica do Município).
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se manifestou sobre o tema. Vejamos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Invasão da Esfera de atribuições 
do Executivo local - Invasão da Esfera de atribuições do Executivo local – Vulneração dos 
artigos 5º, 24, § 2º, 2, 47, XIX e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Ação pro-
cedente – A separação de Poderes é dogma fundante reiterado, pelo princípio da simetria, 
nas Cartas Estaduais. A iniciativa parlamentar de lei que vulnera as cláusulas de atribuições 
reservadas ao Chefe do Executivo é inconstitucional na origem e ao converter-se em lei, 
quando rejeitado o veto do Prefeito, aprofunda a
incompatibilidade com a ordem fundante e não pode subsistir pelo controle de constitucionalida-
de adotado pelo sistema pátrio. (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 138.719-0/3-00 – São 
Paulo – Órgão Especial – Relator: Renato Nalini – 14.02.07 – V.U.)
A par da defeituosa iniciativa, verifi ca-se que o presente projeto de lei não indica de forma 
específi ca as fontes de recursos próprios para atenderem aos encargos decorrentes de sua 
execução, estando em total desacordo com os preceitos do artigo 25 da Constituição do 
Estado de São Paulo e artigo 48 da Lei Orgânica do Município.
Sobre o tema, também oportuna a transcrição do entendimento esposado na jurisprudência 
do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal – Município de Pi-
raju - Aumento de despesas do erário, sem a indicação dos recursos disponíveis para atender 
aos novos encargos – Violação ao artigo 25, da Constituição do Estado de São Paulo – Ação 
procedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 126.236-0/6-00 – São Paulo – Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça – Relator: Debatin Cardoso – 26.04.06 – V.U.)
Verifi ca-se, portanto, que a Constituição Estadual impede a sanção de projeto de lei que 
implique na criação ou aumento de despesas públicas sem indicar precisamente os recursos 
necessários para atender aos novos encargos.
Cabe destacar, por fi m, que o projeto de lei em apreço encontra-se desprovido de penali-
dade a ser imposta quando de seu descumprimento. Ora, a lei despida de sanção não tem 
o mecanismo essencial à sua imposição como norma de conduta e se afi gura como mera 
sugestão de comportamento, incapaz, portanto, de compelir os destinatários a cumprirem 
suas determinações.
Portanto, os motivos de mérito e os defeitos de constitucionalidade impedem a presente 
iniciativa de prosperar.
Essas as razões do veto total ao projeto de lei em tela, medida que aguardamos seja mantida 
por essa Egrégia Casa de Leis.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos de estima 
e respeito.

Campinas, 02 de outubro de 2009
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
EXMO. SR.
VEREADOR AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

LEI Nº 13.692 DE 02 DE OUTUBRO DE 2009
Denomina Avenida Doutor Pedro Salomão José Kassab Uma Via Pública 

No Município De Campinas
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada Avenida Doutor Pedro Salomão José Kassab a via projetada 
com início na Avenida Doutor Abelardo Pompeu do Amaral e término na via conheci-
da como Avenida Magalhães Teixeira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.  
Campinas, 02 de outubro de 2009

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLADO Nº 09/10/34.731

LEI Nº 13.693 DE 02 DE OUTUBRO DE 2009
Autoriza O Executivo Municipal A Disponibilizar No Portal De Sua Página 

Eletrônica Na Rede Mundial De Computadores (Internet) Um Link Exclusivo 
Para O Meio Ambiente Na Forma Que Especifi ca E Dá Outras Providências
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar no portal de sua página 
eletrônica na rede mundial de computadores (internet) um link exclusivo ao meio 
ambiente.

Art. 2º - O link deverá trazer:
a) informações e orientações no cultivo de plantas;
b) Atlas ambiental da cidade contendo os parques, bosques, jardins, lagos e lagoas;
c) qualidade do ar, água, solo e da biodiversidade;
d) campanhas, cursos, palestras e projetos para o desenvolvimento sustentável;
e) estoque e espécies de plantas no viveiro do Município;
f) ações governamentais ao meio ambiente em nosso Município;
g) organizações não governamentais com ações ao meio ambiente em nosso Município.

Art. 3° – O Poder Executivo, através de seu órgão competente, contatará estabele-
cimentos, organizações não governamentais e congêneres que realizem trabalho ao 
meio ambiente para que disponibilizem no link as matérias e ações desta natureza e 
tudo mais que for relacionado.

Art. 4° – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dota-
ções orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 5° – O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de ses-
senta dias a partir da publicação.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° – Revogam-se as disposições em contrário.
Campinas, 02 de outubro de 2009

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: VEREADOR ZÉ DO GELO
PROTOCOLADO Nº 09/08/13.117

LEI Nº 13.694 DE 02 DE OUTUBRO DE 2009
Institui O Programa Municipal De Saúde Do Homem E Dá Outras 

Providências
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º- Fica instituído o Dia da Saúde do Homem e o Programa Municipal de Saúde 
do Homem no Município de Campinas.
Parágrafo único – O Programa Municipal de Saúde do Homem será de atendimento 
multidisciplinar, pertinente ao amplo espectro de doenças da população masculina e 
dará ênfase às campanhas educativas com o objetivo de esclarecer a esta população 
sobre os riscos, cuidados e medidas para prevenção e combate às doenças do Sistema 
Urinário e Reprodutor.

Art. 2º- O Dia Mundial da Saúde do Homem será comemorado anualmente no dia 12 
de setembro.

Art. 3° – No Programa Municipal de Saúde do Homem, a Secretaria Municipal de Saú-
de realizará atendimento e exames clínicos referentes às doenças que tenham maior inci-
dência na população masculina, especialmente as dos Sistemas Urinário e Reprodutor.
Parágrafo único – Dar-se-á ênfase aos exames específi cos condizentes com a faixa 
etária do paciente:
I – Aos dois anos, verifi car a localização dos testículos no escroto;
II – Aos três anos, verifi car a existência de fi mose;
III – Aos quatorze anos, verifi car se há a presença da varicocele;
IV – Aos vinte anos, ecocardiograma e teste ergométrico;
V – Aos trinta anos, exames para avaliação da dosagem de colesterol, triglicerídeos, 
glicemia e ácido úrico;
VI – Aos quarenta anos, exame de próstata, exame para dosagem de testosterona e 
o check-up cardíaco de rotina, que incluirá eletrocardiograma, ecocardiograma, teste 
ergométrico e exames laboratoriais.
VII – após os cinqüenta anos, exame clínico para avaliação da função erétil.

Art. 4° – A Secretaria Municipal de Saúde coordenará ações em hospitais unidades 
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de saúde, podendo os profi ssionais da área atuar em outras unidades, independente de 
sua lotação.
Parágrafo único – Fica o profi ssional responsável pelo diagnóstico de doenças can-
cerígenas obrigado a notifi car, por meio de formulário próprio, a Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 5° – A Secretaria Municipal de Saúde, junto às Instituições Públicas de Ensino 
Médio, promoverá, por meio do Programa Municipal de Saúde do Homem, campa-
nhas educativas no sentido de desenvolver programas de informação e educação para 
adolescentes, conscientizando acerca do problema da gravidez precoce e doenças se-
xualmente transmissíveis.

Art. 6° – A administração pública deverá dar publicidade ao Programa de Saúde do 
Homem a fi m de garantir sua ampla divulgação à população com o objetivo de:
I – ampliar a consciência do homem quanto a fatores peculiares à saúde da condição 
masculina;
II – desenvolver no homem de idade superior a 40 (quarenta) anos o hábito de, periodi-
camente, passar por consulta com urologista para prevenção do câncer de próstata;
III – difundir informações, de forma clara e simplifi cada, sobre as doenças que aco-
metem a condição masculina, os sintomas dessas moléstias, formas de prevenção de 
doenças, terapias existentes e orientação quanto aos exames necessários, suas perio-
dicidades, e tudo que seja útil para esclarecer, elucidar e debelar a ignorância e o 
preconceito sobre ditas doenças;
IV – difundir informações sobre as consequências decorrentes do uso de bebidas alcoólicas, 
anabolizantes, da prática do tabagismo, bem como por uso de quaisquer outros tipos de dro-
gas, para a saúde corporal, mental e para as relações familiares, sociais e do trabalho.

Art. 7° – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dota-
ções orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 8° – O Dia Municipal da Saúde do Homem deverá constar no Calendário Ofi cial 
do Município de Campinas.

Art. 9° – Para a consecução do Programa o Município poderá fi rmar convênios e/ou 
parcerias com a União, Estado, Universidades, Sociedade Civil, Entidades Religiosas, 
Cooperativas e Associações voltadas à educação e/ou à saúde.

Art. 10 – A Administração Pública Municipal regulamentará esta lei no prazo de ses-
senta dias.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 – Fica revogada a Lei n. 9.096, de 28 de novembro de 1996.
Campinas, 02 de outubro de 2009

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: VEREADORES BILÉO SOARES E DÁRIO SAADI
PROTOCOLADO Nº 09/08/13.118

DECRETO Nº 16.798 DE 02 DE OUTUBRO DE 2009
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 9.000,00 (Nove mil reais)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 2º inciso VI da Lei nº 13.518 de 29 de Dezembro de 2.008,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais) 
suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
041000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
04150 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.122.2002.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.100.000 GERAL TOTAL ..................................................................................... R$ 9.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
041000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
04140 DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL
02.062.2002.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL TOTAL ..................................................................................... R$ 9.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 02 de outubro de 2009
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
DECRETO ELABORADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLO Nº 09/10/33657/
PG/SMAJ E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 16.799 DE 02 DE OUTUBRO DE 2009
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR R$ 111.000,00 (Cento e onze mil reais)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º da Lei nº 13.518 de 29 de Dezembro de 2.008,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 111.000,00 (Cento e onze 
mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:

041000......................... SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
04150........................... GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.122.2002.4188........ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339093......................... INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO
01.100.000................... GERAL TOTAL ...........................................................................................R$ 111.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
041000......................... SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
04140........................... DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL
02.062.2002.4188........ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039......................... OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
01.100.000................... GERAL TOTAL ............................................................................................ R$ 91.000,00
04160........................... DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
14.422.2002.4188........ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039......................... OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
01.100.000................... GERAL TOTAL ............................................................................................ R$ 20.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES ...........................................................................................................R$ 111.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 02 de outubro de 2009
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
DECRETO ELABORADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLO Nº 09/10/33657/
PG/SMAJ E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 16.800 DE 02 DE OUTUBRO DE 2009
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º da Lei nº 13.518 de 29 de Dezembro de 2.008,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 360.000,00 (Trezentos e ses-
senta mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
071000......................... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07130........................... DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.2002.4188........ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339032......................... MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
05.220.021................... ENSINO FUNDAMENTAL – QESE ........................................................ R$..360.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
071000......................... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07140........................... DEPARTAMENTO DE APOIO A ESCOLA
12.365.100.1017.......... AMP.DO ATEND.EDUC.INF.E MELH.DAS COND.DE FUNC.DAS UNID.EXISTEN-
TES
449051......................... OBRAS E INSTALAÇÕES
05.210.021................... ENSINO INFANTIL – QESE .................................................................... R$..360.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 02 de outubro de 2009
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
DECRETO ELABORADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLO Nº 09/10/35112/
PG/SME E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 16.801 DE 02 DE OUTUBRO DE 2009
Declara de Interesse Social, para Fins de Desapropriação, Áreas Neces-
sárias à Regularização Fundiária do Jardim Canaã e Ilha Do Lago, no 

Jardim do Lago, e Dá outras Providências
O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos artigos 4º, inc. VI, alínea “b”, e 75, inc. VII da Lei Orgânica do Município e nos 
termos do inc.XXIV do art. 5º da Constituição Federal, incs. I e IV do art. 2º da Lei 
nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, e demais disposições aplicáveis do Decreto-Lei 
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941,
DECRETA:

Art. 1º Ficam declaradas de interesse social, a fi m de serem desapropriadas, por via 
administrativa ou judicial, áreas necessárias à regularização fundiária do Jardim Ca-
naã e Ilha do Lago, no Jardim do Lago, a seguir descritas e caracterizadas:
I – Lote 1 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 430,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 15,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 22,00m em curva de concordância entre 
a Rua Maestro Tom Jobim e a Rua João Carlos Nougues; 14,00m confrontando com a 
Rua Rua João Carlos Nougues; 14,00m confrontando com o lote 50 da mesma quadra; 
15,00m confrontando com o lote 02 da mesma quadra.
II – Lote 2 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 355,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 20,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 15,00m confrontando com o lote 1 da 
mesma quadra; 20,00m confrontando com o lote 50 da mesma quadra; 22,00m con-
frontando com o lote 3 da mesma quadra.
III – Lote 3 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 264,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 13,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 22,00m confrontando com o lote 2 da 
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mesma quadra; 12,00m confrontando com o lote 49 da mesma quadra; 26,00m con-
frontando com o lote 4 da mesma quadra.
IV – Lote 4 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 283,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 12,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 26,00m confrontando com o lote 3 da 
mesma quadra; 11,00m confrontando com os lotes 48 e 49 da mesma quadra; 29,00m 
confrontando com o lote 5 da mesma quadra.
V – Lote 5 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 310,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 12,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 29,00m confrontando com o lote 4 da 
mesma quadra; 10,00m confrontando com o lote 48 da mesma quadra; 30,00m con-
frontando com o lote 6 da mesma quadra.
VI – Lote 6 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 320,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 12,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 30,00m confrontando com o lote 5 da 
mesma quadra; 10,00m confrontando com os lotes 47 e 48 da mesma quadra; 31,00m 
confrontando com o lote 7 da mesma quadra.
VII – Lote 7 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 288,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 10,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 31,00m confrontando com o lote 6 da 
mesma quadra; 9,00m confrontando com os lotes 46 e 47 da mesma quadra; 32,00m 
confrontando com o lote 8 da mesma quadra.
VIII – Lote 8 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadas-
tro Municipal, com área de 290,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 10,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 32,00m confrontando com o lote 7 da 
mesma quadra; 9,00m confrontando com os lotes 45 e 46 da mesma quadra; 33,00m 
confrontando com o lote 9 da mesma quadra.
IX – Lote 9 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 288,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 10,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 33,00m confrontando com o lote 8 da 
mesma quadra; 9,00m confrontando com os lotes 44 e 45 da mesma quadra; 32,00m 
confrontando com o lote 10 da mesma quadra.
X – Lote 10 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 288,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 10,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 32,00m confrontando com o lote 9 da 
mesma quadra; 9,00m confrontando com o lote 44 da mesma quadra; 31,00m confron-
tando com o lote 11 da mesma quadra.
XI – Lote 11 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 360,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 12,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 31,00m confrontando com o lote 10 
da mesma quadra; 10,00m confrontando com o lote 43 da mesma quadra; 33,00m 
confrontando com o lote 12 da mesma quadra.
XII – Lote 12 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadas-
tro Municipal, com área de 380,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 12,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 33,00m confrontando oc o lote 11 da 
mesma quadra; 10,00m confrontando com o lote 42 da mesma quadra; 35,00m con-
frontando com o lote 13 da mesma quadra.
XIII – Lote 13 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Ca-
dastro Municipal, com área de 390,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
12,00m confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 35,00m confrontando com o 
lote 12 da mesma quadra; 10,00m confrontando com o lote 41 da mesma quadra; 
36,00m confrontando com o lote 14 da mesma quadra.
XIV – Lote 14 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 400,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 12,00m con-
frontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 36,00m confrontando com o lote 13 da mes-
ma quadra; 10,00m confrontando com o lote 40 da mesma quadra; 36,00m confrontando 
com a passagem de pedestres entre os lotes 14, 15, 39 e 40 da mesma quadra.
XV – Lote 15 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadas-
tro Municipal, com área de 400,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 12,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 36,00m confrontando com a passagem de 
pedestres entre os lotes 14, 15, 39 e 40 da mesma quadra; 10,00m confrontando com o 
lote 39 da mesma quadra; 36,00m confrontando com o lote 16 da mesma quadra.
XVI – Lote 16 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadas-
tro Municipal, com área de 390,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 12,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 36,00m confrontando om o lote 15 da 
mesma quadra; 11,00m confrontando com os lotes 37 e 38 da mesma quadra; 35,00m 
confrontando com o lote 17 da mesma quadra.
XVII – Lote 17 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 380,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
12,00m confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 35,00m confrontando com o 
lote 16 da mesma quadra; 11,00m confrontando com os lotes 36 e 37 da mesma qua-
dra; 34,00m confrontando com o lote 18 da mesma quadra.
XVIII – Lote 18 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadas-
tro Municipal, com área de 360,00m² e as seguintes medidas e confrontações:12,00m 
confrontando com a Rua maestro Tom Jobim; 34,00m confrontando com o lote 17 da 
mesma quadra; 11,00m confrontando com os lotes 35 e 36 da mesma quadra; 31,00m 
confrontando com o lote 19 da mesma quadra.
XIX – Lote 19 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadas-
tro Municipal, com área de 288,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 10,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 31,00m confrontando com o lote 18 da 
mesma quadra; 9,00m confrontando com os lotes 34 e 35 da mesma quadra; 32,00m 
confrontando com o lote 20 da mesma quadra.
XX – Lote 20 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadas-
tro Municipal, com área de 288,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 10,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 32,00m confrontando com o lote 19 da 
mesma quadra; 9,00m confrontando com o lote 34 da mesma quadra; 32,00m confron-
tando com o lote 21 da mesma quadra.
XXI – Lote 21 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadas-
tro Municipal, com área de 290,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 10,00m 
confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 32,00m confrontando com o lote 20 da 
mesma quadra; 9,00m confrontando com os lotes 33 e 34 da mesma quadra; 31,00m 
confrontando com o lote 22 da mesma quadra.
XXII – Lote 22 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 288,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 31,00m confrontando com o 
lote 21 da mesma quadra; 9,00m confrontando com os lotes 32 e 33 da mesma quadra; 
30,00m confrontando com o lote 23 da mesma quadra.
XXIII – Lote 23 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 320,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 

12,00m confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 30,00m confrontando com o 
lote 22 da mesma quadra; 9,00m confrontando com os lotes 31 e 32 da mesma quadra; 
29,00m confrontando com o lote 24 da mesma quadra.
XXIV – Lote 24 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 310,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
12,00m confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 29,00m confrontando com o 
lote 23 da mesma quadra; 10,00m confrontando com o lote 31 da mesma quadra; 
28,00m confrontando com o lote 25 da mesma quadra.
XXV – Lote 25 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 283,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
12,00m confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 28,00m confrontando com o 
lote 24 da mesma quadra; 11,00m confrontando com os lotes 30 e 31 da mesma qua-
dra; 25,00m confrontando com o lote 26 da mesma quadra.
XXVI – Lote 26 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 264,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
13,00m confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 25,00m confrontando com o 
lote 25 da mesma quadra; 12,00m confrontando com os lotes 29 e 30 da mesma qua-
dra; 22,00m confrontando com o lote 27 da mesma quadra.
XXVII – Lote 27 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 335,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
20,00m confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 22,00m confrontando com o 
lote 26 da mesma quadra; 20,00m confrontando com o lote 29 da mesma quadra; 
14,00m confrontando com o lote 28 da mesma quadra.
XXVIII – Lote 28 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 430,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
15,00m confrontando com a Rua Maestro Tom Jobim; 22,00m em curva de concor-
dância entre as Rua Maestro Tom Jobim e a Rua João Carlos Nougues; 14,00m con-
frontando com a Rua João Carlos Nougues; 14,00m confrontando com o lote 29 da 
mesma quadra; 14,00m confrontando com o lote 27 da mesma quadra.
XXIX – Lote 29 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 400,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
23,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 19,00m confrontando com o 
lote 30 da mesma quadra; 23,00m confrontando com os lotes 26 e 27 da mesma qua-
dra; 14,00m confrontando com o lote 28 da mesma quadra.
XXX – Lote 30 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 350,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
16,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 23,00m confrontando com o 
lote 31 da mesma quadra; 17,00m confrontando com os lotes 25 e 26 da mesma qua-
dra; 19,00m confrontando com o lote 29 da mesma quadra.
XXXI – Lote 31 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 415,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
16,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 27,00m confrontando com o 
lote 32 da mesma quadra; 17,00m confrontando com os lotes 23, 24 e 25 da mesma 
quadra; 23,00m confrontando com o lote 30 da mesma quadra.
XXXII – Lote 32 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 280,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 30,00m confrontando com o 
lote 33 da mesma quadra; 10,00m confrontando com os lotes 22 e 23 da mesma qua-
dra; 27,00m confrontando com o lotes 31 da mesma quadra.
XXXIII – Lote 33 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 305,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 33,00m confrontando com o 
lote 34 da mesma quadra; 10,00m confrontando com os lotes 21 e 22 da mesma qua-
dra; 30,00m confrontando com o lote 32 da mesma quadra.
XXXIV – Lote 34 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 335,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 36,00m confrontando com o 
lote 35 da mesma quadra; 10,00m confrontando com os lotes 19, 20 e 21 da mesma 
quadra; 33,00m confrontando com o lote 33 da mesma quadra.
XXXV – Lote 35 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 360,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 38,00m confrontando com o 
lote 36 da mesma quadra; 11,00m confrontando com os lotes 18 e 19 da mesma qua-
dra; 36,00m confrontando com o lote 34 da mesma quadra.
XXXVI – Lote 36 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 390,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 37,00m confrontando com o 
lote 37 da mesma quadra; 10,00m confrontando com os lotes 17 e 18 da mesma qua-
dra; 38,00m confrontando com o lote 35 da mesma quadra.
XXXVII – Lote 37 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 385,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 37,00m confrontando com o 
lote 38 da mesma quadra; 10,00m confrontando com os lotes 16 e 17 da mesma qua-
dra; 37,00m confrontando com o lote 36 da mesma quadra.
XXXVIII – Lote 38 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 375,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 37,00m confrontando com 
o lote 39 da mesma quadra; 10,00m confrontando com o lote 16 da mesma quadra; 
37,00m confrontando com o lote 37 da mesma quadra.
XXXIX – Lote 39 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Ca-
dastro Municipal, com área de 375,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 10,00m 
confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 37,00m confrontando com a passagem 
de pedestres entre os lotes 14, 15, 39 e 40 da mesma quadra; 10,00m confrontando com 
o lote 15 da mesma quadra; 37,00m confrontando com o lote 38 da mesma quadra.
XL – Lote 40 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 375,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 10,00m con-
frontando com a Rua João Carlos Nougues; 37,00m confrontando com o lote 41 da mes-
ma quadra; 11,00m confrontando com o lote 14 da mesma quadra; 37,00m confrontando 
com a passagem de pedestres estre os lotes 14, 15, 39 e 40 da mesma quadra.
XLI – Lote 41 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadas-
tro Municipal, com área de 375,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 10,00m 
confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 37,00m confrontando com o lote 42 
da mesma quadra; 10,00m confrontando com o lote 13 da mesma quadra; 37,00m 
confrontando com o lote 40 da mesma quadra.
XLII – Lote 42 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 385,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 37,00m confrontando com 
o lote 43 da mesma quadra; 10,00m confrontando com o lote 12 da mesma quadra; 
37,00m confrontando com o lote 41 da mesma quadra.
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XLIII – Lote 43 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 390,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 37,00m confrontando com 
o lote 44 da mesma quadra; 10,00m confrontando com o lote 11 da mesma quadra; 
37,00m confrontando com o lote 42 da mesma quadra.
XLIV – Lote 44 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 360,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 35,00m confrontando com o 
lote 45 da mesma quadra; 11,00m confrontando com os lotes 9 e 10 da mesma quadra; 
37,00m confrontando com o lote 43 da mesma quadra.
XLV – Lote 45 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 355,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 31,00m confrontando com o 
lote 46 da mesma quadra; 11,00m confrontando com os lotes 8 e 9 da mesma quadra; 
35,00m confrontando com o lote 44 da mesma quadra.
XLVI – Lote 46 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 305,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 28,00m confrontando com o 
lote 47 da mesma quadra; 11,00m confrontando com os lotes 7 e 8 da mesma quadra; 
31,00m confrontando com o lote 45 da mesma quadra.
XLVII – Lote 47 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 280,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
10,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 25,00m confrontando com o 
lote 48 da mesma quadra; 10,00m confrontando com os lotes 6 e 7 do mesmo quartei-
rão; 28,00m confrontando com o lote 46 da mesma quadra.
XLVIII – Lote 48 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 365,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
15,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 21,00m confrontando com o 
lote 49 da mesma quadra; 17,00m confrontando com os lotes 4, 5 e 6 da mesma qua-
dra; 25,00m confrontando com o lote 47 da mesma quadra.
XLIX – Lote 49 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do 
Cadastro Municipal, com área de 305,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
15,00m confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 17,00m confrontando com o 
lote 50 da mesma quadra; 16,00m confrontando com os lotes 3 e 4 da mesma quadra; 
21,00m confrontando com o lote 48 da mesma quadra.
L – Lote 50 da quadra 28 do loteamento Jardim do Lago, quarteirão 2973 do Cadastro 
Municipal, com área de 320,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 20,00m 
confrontando com a Rua João Carlos Nougues; 14,00m confrontando com o lote 1 da 
mesma quadra; 20,00m confrontando com o lote 2 da mesma quadra; 17,00m confron-
tando com o lote 49 da mesma quadra.

Art. 2º As áreas declaradas de interesse social, constantes do art. 1° deste Decreto, 
destinam-se à regularização fundiária das ocupações denominadas Jardim Canaã e 
Ilha do Lago, todas no Jardim do Lago, podendo ser objeto de alienação a quem esti-
ver em condições de lhes dar a destinação social prevista no artigo 4º da Lei 4.132, de 
10 de setembro de 1962.

Art 3º Fica a expropriante autorizada a invocar caráter de urgência no processo judi-
cial de desapropriação, para o fi m do disposto no art. 15, §§ 1° e 2° do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 02 de outubro de 2009

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário de Assuntos Jurídicos

ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEM
Secretário de Habitação

ALAIR ROBERTO GODOY
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DE ACORDO COM OS ELEMEN-
TOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO N.º 08/10/43521, EM NOME DE COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
|POPULAR DE CAMPINAS, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

MATHEUS MITRAUD JUNIOR
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

DECRETO Nº 16.802 DE 02 DE OUTUBRO DE 2009
Altera o Decreto Nº 16.228, de 30 de maio de 2008, que “Dispõe Sobre a Cria-
ção da Unidade Executora Local do Programa de Aceleração do Crescimento”

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º Ficam alterados o caput  do art. 1° e o art. 4° do Decreto n° 16.228, de 30 de 
maio de 2008, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° Fica criada a Unidade Executora Local – UEL, vinculada à Secretaria Muni-
cipal de Serviços Públicos e voltada à gestão das operações contratadas do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC, do governo federal, com valor de investimento 
superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), nos seguintes programas: (NR)
.....................................................

Art. 2° A Secretaria Municipal de Serviços Públicos assegurará a organização e fun-
cionamento da Unidade Executora Local, fornecendo os meios necessários ao desen-
volvimento dos trabalhos.” (NR)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 02 de outubro de 2009

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário de Assuntos Jurídicos

FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO
Secretário de Serviços Públicos

LUÍS LANDES DA SILVA PEREIRA
Secretária Extraordinário de Gestão e Controle

REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DO DEPARTAMENTO DE 
CONSULTORIA GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE ACORDO COM 
OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO N° 09/10/34975, E PUBLICADO NA SECRETARIA 
DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. 

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete 

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

Em 01 de outubro de 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/10/16.935 - INTERESSADO: Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos - PREGÃO PRESENCIAL N° 151/2009 - OBJE-
TO: Registro de Preços de materiais e de serviços de execução de alambrados com 
fornecimento de materiais e mão de obra.

HOMOLOGAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, 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, HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 151/2009, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses 
por itens, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA, para o Lote 01, itens 01 (R$ 17,00), 02 (R$ 18,00), 03 (R$ 19,00), 04 
(R$ 21,50) e 05 (R$ 23,50); e
- ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA - EPP, para o Lote 02, itens 06 (R$ 44,30), 
07 (R$ 27,90), 08 (R$ 24,60), 09 (R$ 17,50) e 10 (R$ 20,00) e Lote 03, itens 11 (R$ 
60,90), 12 (R$ 51,50), 13 (R$ 48,80), 14 (R$ 1.333,00), 15 (R$ 58,50) e 16 (R$ 56,10).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão Presencial, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura das Atas de Re-
gistro de Preços, e
4. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, devendo 
emitir Ordens de Fornecimento e/ou Serviço às detentoras das Atas, após o registro 
da reserva orçamentária no SIAFEM, cumprimento do disposto no § 1º do art. 5º do 
Decreto Municipal nº 16.538/2009 e autorização das respectivas despesas.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

Em 01 de outubro de 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 09/10/21.635 - INTERESSADO: Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Públicos - ASSUNTO: Concorrência n° 022/2009 - OBJETO: Registro 
de Preços para prestação de serviços de manutenção da URM (Usina Recicladora de Mate-
riais), com fornecimento de peças, materiais e acessórios necessários a sua integridade.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo 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, resolvo:
1. HOMOLOGAR a Concorrência nº 022/2009 referente ao objeto em epígrafe.
2. ADJUDICAR seu objeto à empresa REMAK COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., 
com os respectivos preços totais entre parênteses, para os itens 01 (R$ 191.477,95) e 02 (R$ 
99.200,00).
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura da Ata de Registro de 
Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, devendo emitir 
Ordem de Serviço/Fornecimento à detentora da Ata, após o registro da reserva orçamen-
tária no SIAFEM, cumprimento do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto Municipal nº 
16.538/2009 e autorização das respectivas despesas

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 09/10/24.337 ASSUNTO: Pregão Eletrôni-
co nº 154/2009 INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde OBJETO: Registro 
de Preços de medicamentos para atendimento a mandados judiciais.
Tendo em vista que os lotes 06 a 11 do presente certame não foram publicados correta-
mente no sítio licitacoes-e do Banco do Brasil, a Pregoeira COMUNICA aos interes-
sados a PRORROGAÇÃO da licitação em epígrafe, para as seguintes datas: RECE-
BIMENTO DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 56: das 07h do dia 16/10/2009 
às 09h do dia 19/10/2009 - ABERTURA DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 56 
a partir das 09h30min do dia 19/10/2009 – INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
LOTES 01 a 11: a partir das 09h30min do dia 20/10/2009; LOTES 12 a 23: a partir 
das 09h30min do dia 21/10/2009; LOTES 24 a 35: a partir das 09h30min do dia 
22/10/2009; LOTES 36 a 47: a partir das 09h30min do dia 23/10/2009; LOTES 48 
a 56: a partir das 09h30min do dia 26/10/2009. Demais informações relativas ao pro-
cesso podem ser obtidas pelo telefone (0XX19) 2116-0656.

Campinas, 02 de outubro de 2009
NOEMI PASCOAL ALEXANDRE

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 08/10/55.389 - INTERESSADO: Secretaria 
Municipal de Educação – SME - ASSUNTO: Concorrência n° 018/2009 - OBJE-
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TO: Aquisição de refrigeradores e congeladores (freezers).
Com base nos critérios para classifi cação e julgamento previstos no item 10 do edital, 
a Comissão resolve:
01. CLASSIFICAR em primeiro lugar as propostas das empresas, abaixo relaciona-
das, para os itens mencionados, conforme segue:
- LR. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS – ME, para os itens 02 e 04, no valor total 
de R$353.840,00 (trezentos e cinqüenta e três mil, oitocentos e quarenta reais);
- TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. – EPP, para o item 01, 
no valor total de R$124.140,00 (cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta reais).
O mapa de classifi cação encontra-se em planilha anexa aos autos.
02. DESCLASSIFICAR as propostas das empresas, conforme segue:
a) por não atenderem as especifi cações técnicas estabelecidas no Anexo – I, Projeto 
Básico, incorrendo no que prescreve o subitem 10.5. do Edital:
- COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. para os itens 02 e 03;
- MABE COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. para o item 02;
- PROMATEC INFORMÁTICA LTDA. para os itens 02, 03 e 04;
- SOLUÇÃO INOX, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. para os itens 02 e 03;
- C.C.M. – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA. para o item 03;
- CLG DA SILVA para o item 03;
- COMERCIAL DAMBROS LTDA. para o item 03;
- LR. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS – ME para o item 03;
- SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA LTDA. para o item 03;
- TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. – EPP para o item 03.
b) por apresentar preço excessivo, incorrendo no que prescrevem os subitens 10.5. e 
10.5.5. do Edital:
- COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. para o item 01.
03. CANCELAR o item 03 por não haver propostas em condições de cotejo.
04. FIXAR o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, 
nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Mu-
nicipal de Administração, localizada à Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas 
- SP, no horário das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas

Campinas, 29 de setembro de 2009
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E 
HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº 09/10/06.501 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS - Pregão Eletrônico nº 131/2009 - Objeto: Registro de Preços de me-
dicamentos na forma solução.
A Pregoeira e a equipe de apoio, após manifestação técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde e análise das propostas/lances e documentação apresentadas na presente 
licitação, decidem por:
1 - CLASSIFICAR em primeiro lugar as propostas das empresas abaixo relaciona-
das para os lotes mencionados, com os respectivos preços unitários entre parênteses, 
conforme segue:
- AGLON COMÉRCIO E REPRES. LTDA. para o lote 36 (R$ 500,00);
- AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP para os lotes 
05 (R$ 123,99) e 27 (R$ 1,04);
- BH FARMA COMÉRCIO LTDA. para o lote 29 (R$ 100,00);
- CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. para os lotes 02 
(R$ 0,38), 39 (R$ 69,75) e 41 (R$ 300,00);
- COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. para os lotes 01 (R$ 
342,67), 14 (R$ 0,40), 16 (R$ 233,88), 24 (R$ 56,04), 30 (R$ 78,00), 37 (R$ 3,20), 38 
(R$ 4,96) e 43 (R$ 537,00);
- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. para os lo-
tes 11 (R$ 280,00), 18 (R$ 200,00) e 20 (R$ 117,00);
- FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. 
para os lotes 12 (R$ 65,00), 15 (R$ 33,20) e 34 (R$ 34,95);
- GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA para o lote 23 (R$ 1,34);
- INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. para o lote 22 (R$ 18,39);
- LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. para os 
lotes 06 (R$ 3,89), 10 (R$ 251,00), 13 (R$ 3,50), 19 (R$ 123,80), 25 (R$ 7,15), 26 
(R$ 495,00) e 28 (R$ 42,35);
- MEDLEY S/A IND. FARMACÊUTICA para os lotes 07 (R$ 315,00) e 09 (R$ 150,00);
- NATULAB LABORATÓRIO S/A para os lotes 21 (R$ 110,25), 31 (R$ 120,00), 33 
(R$ 119,70), 40 (R$ 69,80) e 42 (R$ 42,00);
- LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. para o 
lote 08 (R$ 186,00);
- NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA. para o lote 04 (R$ 7,01).
2 - DESCLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, para os lotes 
mencionados, pelos motivos indicados:
a) por deixarem de enviar a proposta escrita e a documentação estabelecida no subitem 
9.16, incorrendo no que prescrevem os subitens 10.2 e 10.2.1 do edital:
- COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. para os lotes 03 e 42;
- DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. para o lote 03;
- FORTUCI & GRAVINA LTDA. para o lote 03;
- SANEATIVO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA. para o lote 03;
- WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP para o lote 03.
b) por deixarem de atender ao disposto nos subitens 8.1.2 e 8.1.2.1, incorrendo nos 
subitens 10.2 e 10.2.1 do edital:
- AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP para os lotes 
08, 11, 12, 21, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42 e 43;
- CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP para o lote 30
- CONCORD DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP para o lote 42;
- DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. para os lotes 04, 08, 11 e 12;
- LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. para o lote 12;
- WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP para os lotes 
04, 08, 12, 21, 31, 33, 34, 39, 40, 41 e 42;
- WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP para os 
lotes 04, 08, 12, 21, 31, 33, 34, 39, 40, 41 e 42.
c) por deixar de apresentar alvará sanitário/licença de funcionamento, desatendendo o 
subitem 9.16.1, incorrendo no que prescrevem os subitens 10.2 e 10.2.1 do edital:
- WERLANG & BRANDALIZZE MEDIC. LTDA. – EPP para os lotes 03 e 38.
d) por deixarem de apresentar Certifi cado de Boas Práticas do Fabricante expedido 
pelo Ministério da Saúde, desatendendo o subitem 9.16.2, incorrendo no que prescre-
vem os subitens 10.2 e 10.2.1 do edital:

- INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA. para os lotes 03 e 17;
- LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA. para os lotes 03 e 21;
- NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA. para o lote 32.
e) por deixar de apresentar registro do medicamento no Ministério da Saúde/ANVI-
SA, desatendendo o subitem 9.16.3, incorrendo no que prescrevem os subitens 10.2 
e 10.2.1 do edital:
- LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. para o lote 03.
f) por deixar de apresentar autorização do fabricante para comercialização do produ-
to, desatendendo o subitem 9.16.4, incorrendo no que prescrevem os subitens 10.2 e 
10.2.1 do edital:
- LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. para os lotes 20 e 21.
g) por apresentarem propostas/lances fi nais com preços excessivos quando comparados 
aos preços de mercado, incorrendo no que prescrevem os subitens 10.3 e 10.3.1 do edital:
- COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. para o lote 32;
- SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA. para o lote 32.
h) por apresentarem propostas/lances fi nais com preços manifestamente inexequíveis 
quando comparados aos preços de mercado, incorrendo no que prescrevem os subitens 
10.3 e 10.3.1 do edital:
- BH FARMA COMÉRCIO LTDA para o lote 04;
- CONCORD DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP para o lote 04;
- E.M.S. S/A para o lote 04;
- FARMACONN LTDA. para o lote 04;
- GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA para o lote 28;
- INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. para o lote 04;
- PRODIET FARMACÊUTICA LTDA. para os lotes 12, 16, 30, 31, 34, 37, 39 e 40;
- RAMBAXY FARMACÊUTICA LTDA. para o lote 04.
3 - HABILITAR as empresas cujas propostas estão classifi cadas em primeiro lugar, 
posto que atenderam as exigências consignadas no item 11 do edital.
4 - DECLARAR DESERTO o lote 35 por não lograr interessados na apresentação 
de propostas e FRACASSADOS os lotes 03, 17 e 32 por não haver propostas em 
condições de aceitabilidade.
O mapa de classifi cação encontra-se em planilha anexa aos autos. Não havendo inter-
posição de recurso, o objeto da licitação fi ca adjudicado aos primeiros classifi cados 
para os lotes mencionados com os respectivos preços unitários. Os autos do processo 
estão com vista franqueada aos interessados na sala da Pregoeira da Secretaria de 
Administração, localizada à Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar - Campinas (SP), nos 
horários das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.

Campinas, 01 de outubro de 2009
ISABEL APARECIDA LANGE SARDINHA

Pregoeira
SHEILA CARMANHANES MOREIRA

Equipe de Apoio
SIMONI APARECIDA CONTANT

Equipe de Apoio

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que 
lhe confere lei nº 8742 de 07/12/95 – LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) e 
tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela 
Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e Decreto nº 14.302 de 28/04/2003 que dispõe sobre 
seu Regimento Interno, e através de sua Presidente no uso de suas atribuições legais 
RETIFICA a Resolução CMAS nº 40/2002 referente a Composição da Comissão 
Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil:
LEIA-SE: Representante da Diretoria de Ensino - Região Campinas Oeste: Clarete 
Paranhos da Silva RG: 13.589.915.

Campinas, 29 de Setembro de 2009
SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO

Presidente do CMAS/Campinas
(01, 02, 03/10)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 58/2009

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e 
tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela 
Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO:
1) A deliberação da reunião extraordinária de 24/09/2009;
2) Os dois dias de análise da Minuta de Resolução encaminhada pelo Gestor da SM-
CAIS referente ao Co-fi nanciamento 2010, que contou com a participação dos Con-
selhos Municipais da Assistência Social, Criança e do Adolescente e da Pessoa com 
Defi ciência e Técnicos da SMCAIS (CSAC, DOAS e DGDS).
RESOLVE:
Aprovar a Minuta de Resolução apresentada pelo Gestor da Secretaria Municipal de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social (SMCAIS) que normatiza o processo de Co-
fi nanciamento para o ano de 2010.

Campinas, 28 de Setembro de 2009
SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO

Presidente do CMAS/Campinas
(01, 02, 03/10)

RESOLUÇÃO CMAS Nº 59/2009
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) CONSIDERAN-
DO:
- O disposto na Lei Federal n.º 8742 de 07/12/1993 – Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) - especialmente em seus artigos 16, inciso IV e 17 § 4º;
- O disposto na Lei Municipal n.º 8724 de 27/12/1995 – que criou o Conselho Muni-
cipal de Assistência Social (CMAS) - com a nova redação dada pela Lei Municipal nº 
11.130 de 14/01/2002, especialmente em seu artigo 3º;
- A necessidade de se realizar o processo de escolha de 01 representante suplente da 
Sociedade Civil do segmento dos usuários da Assistência Social para integrar o Con-
selho para o período 2009/2011 na forma regimental.
RESOLVE:
Normatizar os procedimentos a serem adotados para a eleição de 01 Suplente do 
segmento dos usuários da Assistência Social do Município ou representantes destes 
usuários para o período 2009/2011 nos termos que se seguem.
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TÍTULO I - DA CONVOCAÇÃO E SUAS ETAPAS
Artigo 1º - Atendendo às especifi cidades de cada segmento a ser representado no Con-
selho Municipal da Assistência Social, serão formalizadas exigências dirigidas:
a) Aos usuários da Assistência Social do Município ou entidades que os representem;
b) De forma a se proceder à escolha direta e livre de 01 Suplente do segmento dos 
usuários da Assistência Social do Município ou representantes destes usuários
Parágrafo Único - A convocação para as etapas do processo será publicada no Diário 
Ofi cial do Município, compreendendo Edital de Convocação para Cadastramento, que 
fi xará as formas de indicação e cadastramento dos candidatos e eleitores para cada 
segmento supra indicado.
TÍTULO II – DA ASSEMBLÉIA PARA A ESCOLHA DE REPRESENTANTES 

DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

CAPÍTULO I - DE DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS
Artigo 2º - Fica estabelecido o seguinte local e datas para o cadastramento e para 
a realização da Assembléia para a escolha de representantes da Sociedade Civil no 
Conselho Municipal de Assistência Social.
§ 1º – O cadastramento dos eleitores e candidatos poderá ser realizado 05 a 09/10/2009 
e de 13 a 16/10/2009 - das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 na sede do CMAS, à Rua 
Ferreira Penteado, n.º 1331, Centro.
§ 2º - Em nenhuma hipótese será permitido o cadastramento de eleitores ou candidatos 
após os horários supra assinalados.
§ 3º – A Assembléia para eleição dos representantes da sociedade civil no CMAS terá 
início às nove horas da manhã do dia 30/10/2009 com a participação de pelo menos 
50% dos eleitores cadastrados ou, caso não presente este número no horário designa-
do, às nove horas e trinta minutos, com qualquer número de eleitores e candidatos para 
o processo eleitoral da Sociedade Civil, na sede do CMAS à Rua Ferreira penteado, 
1331 – Centro - Campinas.
§ 4º - Os eleitores e candidatos cadastrados deverão se apresentar obrigatoriamente 30 
(trinta) minutos antes do início da Assembléia (portanto, às oito horas e trinta minu-
tos), munidos de documentos de identidade e do comprovante de cadastramento e ins-
crição, sendo lhes então entregue credencial que os habilitará a votar na Assembléia. 
O não cumprimento destas exigências implicará perda do direito à credencial para 
votação, sendo permitida, então, apenas aos candidatos a participação na Assembléia, 
sem direito a voto.

CAPÍTULO II - DE ELEITORES E CANDIDATOS
Artigo 3º - O cadastramento dos eleitores e candidatos será processado mediante pre-
enchimento das fi chas de inscrição específi cas, disponibilizadas pelo CMAS, em sua 
sede – nas datas e horários supra assinalados.
§ 1º - Candidatos analfabetos e inalistáveis são inelegíveis, de acordo com o parágrafo 
quatro, do artigo 14 do capítulo quarto da Constituição Federal.
§ 2 º - O conselheiro para pleitear a inscrição deverá ser maior de 18 anos.

Artigo 4º - Os usuários ou representantes de usuários da Assistência Social para se 
cadastrarem como candidato ou eleitor deverão apresentar:
- Documento de identidade, comprovando idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos 
completados até a data da Assembléia, carteira/comprovante de alistamento militar;
Ata de Diretoria (simples) com a indicação, qualifi cando-o como representante de gru-
po, instituição, entidade ou organização de assistência social, devidamente assinada 
pelos representantes legais
§ 1º – Equiparam-se a usuários, para todos os efeitos desta Resolução, os pais ou 
responsáveis legais de usuários menores de 18 anos, ou absolutamente incapazes, que 
comprovem esta condição no momento do seu cadastramento, sendo admitido apenas 
um representante para cada um destes usuários.

Artigo 5º - O participante declarará, no ato de seu cadastramento, se este se realiza na 
condição de candidato ou somente de eleitor.

Artigo 6º – Aplicam-se, ainda, aos participantes, as seguintes condições:
a) As pessoas inscritas como candidatos estarão automaticamente inscritos como elei-
tores.
b) Apenas os candidatos terão direito a voz e todos os participantes cadastrados terão 
direito a voto na Assembléia de Eleição.
c) Os candidatos devem estar cientes de que a função de membro do Conselho é con-
siderada serviço público relevante e não será remunerada, conforme estabelece o pa-
rágrafo 2º do artigo 3º da Lei Municipal 8724/95.
d) Cada eleitor indicado pelo segmento dos usuários ou representantes de usuário 
da Assistência Social, poderão representar apenas uma entidade ou organização de 
assistência social.
e) Para o segmento dos usuários ou representantes de usuário da Assistência So-
cial, deverão ser representados por apenas um eleitor.

Artigo 7º - Após o encerramento do período de cadastramento, a Comissão procederá, 
no prazo de um dia útil, à análise dos documentos apresentados, para o devido deferi-
mento ou indeferimento das inscrições devendo estabelecer o prazo para recurso

Artigo 8º - Tornados públicos os resultados do cadastramento, através de publicação 
no Diário Ofi cial do Município, os interessados terão três dias úteis para recurso, a 
ser apreciado pela Comissão.
§ único – O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Ofi cial 
do Município.

CAPÍTULO III - DA ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO E SUA DINÂMICA
Artigo 9º - Após a instalação da Assembléia, a Coordenação da Mesa submeterá o 
Regimento Interno à aprovação da Plenária, com o teor proposto inicialmente como 
segue:
I - Aprovado o Regimento Interno, será indicado, por aclamação, o(a) Presidente dos 
trabalhos específi cos do processo eleitoral.
II - O Presidente aclamado indicará uma secretária e uma comissão apuradora consti-
tuída de 2 (duas) pessoas, entre os presentes.
III - O Presidente da Assembléia anunciará os nomes dos candidatos a conselheiros.
IV - A eleição será secreta, com cédulas rubricadas pelo(a) Presidente do CMAS e 
entregues a cada participante cadastrado pela mesa receptora.
V - Cada eleitor poderá votar em até 3 (três) candidatos, entre aqueles apresentados 
pelo Presidente da Assembléia.
VI - Concluída a votação, a mesa iniciará o trabalho de apuração dos votos.
VII - Serão considerados válidos, os votos com os apelidos dos candidatos já registra-
dos por ocasião do cadastramento do candidato.
VIII - Serão considerados nulos os votos destinados a pessoas não cadastrados e em 
desacordo com o presente regulamento, ou que tenham rasuras ou alterações.

IX – Ao fi nal da apuração será lavrada pelo(a) Secretário (a) a ata respectiva, com a 
indicação dos candidatos eleitos e o registro de quaisquer ocorrências, assinando-a 
este em conjunto com o Presidente da Assembléia e passando-a às mãos do grupo de 
coordenação.
IX – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Apuradora.

TÍTULO III - DOS GRUPOS DE TRABALHO
Artigo 10 - Ficam constituídas os seguintes Grupos DE TRABALHO para o processo 
eleitoral que indicará conselheiro representante da Sociedade Civil para o período de 
Outubro/2009 a Março/2011. VANESSA NOVO LAURINI; MARIA DE FÁTIMA M. MEDEIROS; 
ROSÂNGELA APARECIDA LOPES DA SILVA DOS REIS; ANDRÉA JANOTTE FARINA.
I – Grupo DE CADASTRAMENTO - com atribuição de realizar o cadastramento dos cida-
dãos que atendam às condições estabelecidas nos títulos anteriores como delegados e 
eleitores, conforme o estabelecido na presente Resolução - composto pelos seguintes 
membros: ANDRÉA JANOTTE FARINA
II – Grupo de Coordenação da Assembléia: VANESSA NOVO LAURINI; MARIA DE FÁTIMA 
M. MEDEIROS; ROSÂNGELA APARECIDA LOPES DA SILVA DOS REIS; ANDRÉA JANOTTE FARINA.
§ único – Os grupos de trabalho a que se refere este artigo poderão, a seu critério, 
indicar membros auxiliares para o exercício de suas atribuições.

Artigo 11 – Os membros dos grupos de coordenação da Assembléia deverão estar no 
local do pleito às oito horas e trinta minutos do dia marcado para as eleições a fi m de 
procederem à recepção dos participantes, incluindo análise de seus documentos de 
identidade e cadastramento, para credenciá-los à votação.

Artigo 12 – Ao grupo de coordenação compete, ao início da Assembléia fi nalizar as 
providências às cédulas a serem utilizadas na votação

TÍTULO IV - DOS DISPOSITIVOS FINAIS
Artigo 13 - Serão considerados eleitos como Conselheiros SUPLENTES que obtiverem 
maior número de votos
§ 1º – Ocorrendo igualdade no número de votos, estabelece-se que, como critério de 
desempate, vencerá o candidato de maior idade.

Artigo 14 - Concluídas as eleições o grupo de coordenação da Assembléia enviará a 
Ata à Presidente do CMAS que as encaminhará à Secretaria Municipal de Cidadania, 
Assistência e Inclusão Social, em ofício que incluirá:
a) os nomes dos Conselheiros eleitos por cada segmento;
b) solicitação de elaboração de portaria de nomeação dos novos Conselheiros

Artigo 15 – Os casos omissos na presente Resolução serão resolvidos pela Assembléia 
– quando em seu decorrer – ou pela Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, em 
qualquer outra situação.

Artigo 16 – Revogam-se as disposições em contrário.
Campinas, 29 de Setembro de 2009

SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO
Presidente do CMAS

(01, 02, 03/10)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 60/2009

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e 
tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela 
Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO:
1) A deliberação da reunião ordinária de 29/09/2009;
2) A análise e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS.
RESOLVE:
Aprovar o Balanço Anual do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) refe-
rente ao ano de 2008.

Campinas, 29 de Setembro de 2009
SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO

Presidente do CMAS/Campinas
(01, 02, 03/10)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 61/2009

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e 
tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela 
Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO:
1) A deliberação da reunião ordinária de 29/09/2009;
2) A análise e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS.
RESOLVE:
Aprovar os Balancetes do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) do período 
de Janeiro a Maio de 2009.

Campinas, 29 de Setembro de 2009
SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO

Presidente do CMAS/Campinas
(01, 02, 03/10)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 62/2009

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e 
tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela 
Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária de 29/09/2009;
RESOLVE:
Acatar as considerações da Comissão de Inscrição e Normas sobre o INDEFERI-
MENTO da solicitação das seguintes inscrições:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CORAÇÃO DE JESUS; CNPJ: 
46.050.951/0001-76.
A Entidade não atende aos requisitos da legislação vigente, incluindo a Resolução 
CMAS nº 15/2000 em seu art. 7º e 8º.
AÇÃO FORTE; CNPJ: 06.136.322/0001-49.
A Entidade não atende aos requisitos da legislação vigente, incluindo a Resolução 
CMAS nº 15/2000 em seu art. 7º e 8º.
CASA DE AMPARO AMOR VIDA A PESSOAS COM CÂNCER – CAPVIPEC; 
CNPJ: 08.773.801/0001-00.
A requerente não atende aos requisitos da legislação que se aplica à inscrição de Enti-
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dades Benefi centes de Assistência Social (Resolução CMAS nº 15/2000), trata-se de 
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). O CMAS/Campinas 
não possui legislação específi ca para registro de organizações desta natureza. As Enti-
dades poderão recorrer da decisão junto à Secretaria Executiva do CMAS no prazo de 
30 dias a contar da sua notifi cação.

Campinas, 29 de Setembro de 2009
SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO

Presidente do CMAS/Campinas
(01, 02, 03/10)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 63/2009

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e 
tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela 
Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária de 29/09/2009;
RESOLVE:
Indicar a Conselheira Maria Ivone Pares Aranha Roque, representante da Secreta-
ria Municipal de Educação no CMAS, para representar este Conselho junto a Comis-
são Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Campinas, 29 de Setembro de 2009
SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO

Presidente do CMAS/Campinas
(01, 02, 03/10)

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

ATOS DO CONSELHO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA – Campinas, 
criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal 
n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal CONVOCA 
seus Conselheiros Titulares e convida os Suplentes para Reunião ORDINÁRIA do 
CMDCA a realizar-se em sua sede sito à Rua Ferreira Penteado, nº 1331 – Centro.
DATA: 06/10/2009 / HORA: 16h
PAUTA: Deliberação sobre:
1. Atas das reuniões anteriores;
2. Destinações Eventuais ao FMDCA referente Agosto/09;
3. Relatório Contábil FMDCA referente Julho e Agosto/09;
4. Saldo Remanescente do Convênio com a Fundação Telefônica 2008-2009;
5. Solicitação de verba emergencial – Associação Benefi cente Direito de Ser;
6. Alteração do Plano de Aplicação: -APACC -CEDAP;
7. Cargo de 2º Tesoureiro;
8. Proposta de Capacitação rede de atendimento EESCCA/Rua.;
9. Informes.

Campinas, 30 de setembro de 2009
SILVIA ELENA BASETTO VILLAS BOAS

Presidente do CMDCA/Campinas
(01, 02, 03/10)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições 
que lhe confere lei nº 8742 de 07/12/95 – LOAS ( Lei Orgânica da Assistência Social 
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada 
pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e Decreto nº 14.302 de 28/04/2003 que dispõe so-
bre seu Regimento Interno, e através de sua Presidente no uso de suas atribuições 
legais CONVOCA seus Conselheiros Titulares e Suplentes e convida os interessa-
dos em geral para participar da Reunião Extraordinária do CMAS a realizar-se dia 
15/10/2009 às 10:30 em sua sede à Rua Ferreira Penteado 1331 – Centro.
PAUTA:
1) Deliberação sobre a Capacitação da Rede de Proteção Social Básica
2) Deliberação sobre República Assistida/Equipe Móvel

Campinas, 02 de Outubro de 2009
SILVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO

Presidente do CMAS/Campinas
(03, 06, 07/10)

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAMPINAS
Lei Municipal nº 13.118 de 18 de Outubro de 2007 e alterações Posterio-

res, que Dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal do Idoso – CMI no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 13.118 de 18/10/2007 e Posteriores alterações, através de seu Presidente, 
COMUNICA que por solicitação e entendimento entre os seus Conselheiros Titulares 
e o Suplentes fi cou acordado a mudança das datas para a realização das Reuniões 
Ordinárias dos próximos meses conforme abaixo relacionado:
Reunião do mês de Outubro - Realização em 08 de Outubro de 2009.
Reunião do mês de Novembro - Realização em 05 de Novembro de 2009.
Reunião do mês de Dezembro - Realização em 03 de Dezembro de 2009.

Campinas, 02 de Outubro de 2009
CESAR ROBERTO GÓES

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Campinas
(03, 06, 07/10)

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAMPINAS
Lei Municipal nº 13.118 de 18 de Outubro de 2007 e alterações Posterio-

res, que Dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal do Idoso – CMI no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 13.118 de 18/10/2007 e Posteriores, através de seu Presidente, CONVO-
CA seus Conselheiros Titulares e Convida os Suplentes e Interessados para participar 
da Reunião Ordinária a realizar-se em 08 de Outubro de 2009 às 14:00 Horas.
LOCAL – Casa do Conselhos / RUA: Ferreira Penteado, 1331 - Centro – Campinas/ SP
PAUTA: ORDEM DO DIA:
a) - Leitura, destaques e aprovação da ATA das Reunião anterior;
b) – Comissão Eleitoral – Procedimentos
c) – Projetos 2009 / 2010
d) – Informes conforme inscrição na mesa Diretora ou a convite da mesma.
e) – Pronunciamentos

Campinas, 02 de Outubro de 2009
CESAR ROBERTO GÓES

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Campinas
(03, 06, 07/10)

RESOLUÇÃO SME Nº 08/2009
Dispõe sobre as diretrizes e as normas para a política de atendimento à 

demanda de Educação Infantil e para a realização de cadastro e matrícula 
nos Centros de Educação Infantil, CEIs, e nas demais Unidades Munici-

pais de Educação Infantil de Campinas, para o ano de 2010.
O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, e CONSI-
DERANDO a Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
CONSIDERANDO a Emenda Constitucional Nº 53, de 19/12/2006, que dá nova re-
dação aos artigos 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212, da Constituição Federal, e ao Art. 60, 
do Ato das Disposições Transitórias;
CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 9.394, de 20/12/1996, que dispõe sobre as Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações, em especial, as Leis Nº 11.114, 
Nº 11.274 e Nº 11.700;
CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 8.069, de 13/07/1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 11.494, de 20/06/2007, que regulamenta o Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fi ssionais da Educação, FUNDEB;
CONSIDERANDO o Parecer CNE Nº 4, de 16/02/2000, que dispõe sobre as Diretri-
zes Operacionais para a Educação Infantil;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB Nº 03, 03/08/2005, que defi ne as normas 
nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;
CONSIDERANDO a Lei Orgânica do Município de Campinas, de 30/03/1990;
CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 11.600, de 07/07/2003, 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;
CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 12.884, de 04/04/2007, que dispõe sobre a 
criação do Programa de Atendimento Especial à Educação Infantil – PAEEI;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 15.947, de 17/08/2007, que regulamenta 
a Lei Municipal Nº 12.884, de 04/04/2007, que cria o Programa de Atendimento Espe-
cial à Educação Infantil – PAEEI;
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Municipal de Educação Nº 04, de 
14/11/2008, que fi xa normas para o ato de autorização de funcionamento e a supervi-
são educacional de instituições públicas e privadas de Educação Infantil no âmbito do 
Sistema Municipal de Ensino de Campinas;
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Esta Resolução fi xa normas para o cadastramento e para a matrícula de crian-
ças nas Unidades Municipais de Educação Infantil de Campinas.
§ 1º O cadastramento e a matrícula devem ser realizados pelo demandante de vaga.
§ 2º Para efeitos desta Resolução, considera-se como demandante de vaga o responsável 
legal pela criança, interessado em vaga em uma Unidade Municipal de Educação Infantil.
Art. 2º O cadastramento abrange as crianças de até 5 anos de idade, realiza-se em 
dois períodos subsequentes de tempo, sem interrupção entre um e outro, denominados 
Cadastro Inicial e Cadastro Contínuo.
Art. 3º Os Cadastros Inicial e Contínuo são realizados eletronicamente e ocorrem em 
todas as Unidades Municipais de Educação Infantil, independentemente da faixa etá-
ria de atendimento da Unidade Educacional ou do endereço do demandante de vaga.
Art. 4º No ato do cadastramento o demandante de vaga, para os Agrupamentos I ou II, 
deve indicar o nome da Unidade Educacional na qual postula uma vaga.
Parágrafo único. Somente poderá ser indicada a Unidade Educacional que atender o 
Agrupamento correspondente à faixa etária da criança.
Art. 5º No ato do cadastramento o demandante de vaga, para o Agrupamento III, deve 
indicar um dos endereços descritos no artigo 11.
Parágrafo único. O endereço indicado será utilizado no processo eletrônico de Com-
patibilidade Geográfi ca.
Art. 6º É facultado ao demandante de vaga, no ato do cadastramento, a indicação de um 
período de atendimento, de acordo com os períodos descritos no Artigo 18 desta Resolução.
Parágrafo único. A Equipe Gestora da Unidade Educacional deve dar preferência à 
indicação do demandante de vaga, desde que haja possibilidade de atendimento.
Art. 7º O demandante de vaga, para os Agrupamentos I, II e III, deve apresentar os 
seguintes documentos originais no ato do cadastramento:
I - certidão de Nascimento ou RG da criança;
II - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
III - conta de água referente ao endereço residencial do demandante de vaga, no Mu-
nicípio de Campinas.
Art. 8º Após o cadastramento, o impresso eletrônico de comprovação do ato deve ser 
autenticado pelo responsável pelo cadastro e entregue ao demandante de vaga.

CAPÍTULO II
DO CADASTRO INICIAL

Art. 9º O Cadastro Inicial compreende o primeiro período de tempo destinado ao 
cadastramento de interessados em vaga na Educação Infantil, e tem por objetivo o 
planejamento anual das matrículas na Secretaria Municipal de Educação, SME, para o 
ano subsequente ao de publicação desta Resolução.
Art. 10. Aos dados obtidos por meio do Cadastro Inicial são aplicados critérios, dis-
postos por esta Resolução, com o objetivo de gerar uma lista única, para cada Agru-
pamento de cada Unidade Educacional, a partir da qual a Equipe Gestora da Unidade 
Educacional fará a matrícula.
§ 1º A lista única tem um prazo de vigência, cujo encerramento dá-se na data imedia-
tamente anterior à vigência de uma nova lista de matrícula.
§ 2º Durante todo o ano haverá uma LISTA ÚNICA VIGENTE para a matrícula.
Art. 11. Aos dados obtidos no Cadastro Inicial, relativos à matrícula de crianças no 
Agrupamento III, aplicam-se os critérios dispostos no Artigo 14 e o processo eletrôni-
co de Compatibilidade Geográfi ca, com o objetivo de se defi nir a Unidade Municipal 
de Educação Infantil mais próxima possível do endereço indicado pelo demandante 
de vaga.
Parágrafo único. O demandante de vaga deve indicar, no Município de Campinas, 
um dos seguintes endereços:
I - o seu endereço residencial;
II - o endereço do seu local de trabalho;
III - o endereço da residência do adulto ao qual delega a tarefa de cuidar ordinaria-
mente da criança.
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CAPÍTULO III
DO CADASTRO CONTÍNUO

Art. 12. O Cadastro Contínuo compreende o segundo período de tempo destinado ao 
cadastro de crianças para matrícula nas Unidades Municipais de Educação Infantil e 
inicia-se imediatamente após a data de término do Cadastro Inicial.
Art. 13. Os nomes das crianças cadastradas no período do Cadastro Contínuo passam 
a compor a LISTA ÚNICA VIGENTE de cada Agrupamento.
Parágrafo único. A inserção do nome da criança na LISTA ÚNICA VIGENTE dá-se 
após o último nome registrado na referida lista, por ordem de horário e de data de 
preenchimento do cadastro.

CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS PARA O TRATAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS 

REGISTRADOS NO PERÍODO DE CADASTRO INICIAL
Art. 14. Os cadastros para os Agrupamentos I, II e III são classifi cados de acordo com 
a pontuação obtida, considerando a combinação dos seguintes critérios:
I - criança desnutrida com declaração da Secretaria Municipal da Saúde: 15 pontos;
II - criança com defi ciência física ou mental ou sensorial ou múltipla defi ciência e/ou 
síndromes: 15 pontos;
III - criança sob medida judicial junto à Vara da Infância e da Juventude: 15 pontos;
IV - criança cujo pai ou mãe seja funcionário ou empregado, na ativa, da Prefeitura Munici-
pal de Campinas, desde que respeitado o inciso III, do Art. 7º, desta Resolução: 5 pontos;
V - criança cuja mãe, pai ou responsável apresente defi ciência física ou mental ou 
sensorial ou múltipla defi ciência e/ou síndromes: 15 pontos;
VI - criança cuja família participe de programa da Assistência Social/Bolsa Família: 
20 pontos;
VII - criança cuja mãe apresente comprovante de trabalho: 05 pontos;
VIII - criança cuja mãe seja adolescente, conforme defi nido pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente, ECA: 15 pontos;
IX - criança nascida no período disposto no item 1.1 do Anexo I: 50 pontos;
X - criança do Cadastro Inicial, cuja matrícula não se efetuou até a data imediatamente 
anterior à data de início de um novo Cadastro Inicial: 15 pontos.
Art. 15. Os critérios de desempate para a classifi cação obedecem à seguinte ordem:
I - a criança mais velha;
II - a criança cuja mãe tenha maior número de fi lhos;
III - acriança que foi primeiro cadastrada no sistema eletrônico.
Art. 16. O demandante de vaga, nos períodos de Cadastro Inicial e Contínuo, pode 
solicitar à Equipe Gestora de qualquer Unidade Municipal de Educação Infantil, a 
alteração dos dados já cadastrados.
§ 1º A inserção do nome da criança na LISTA ÚNICA VIGENTE obedecerá ao dis-
posto por esta Resolução.
§ 2º O disposto no caput não se aplica ao demandante de vaga para o AG III no 
período compreendido entre o término do Cadastro Inicial e a divulgação da LISTA 
ÚNICA VIGENTE.

CAPÍTULO V
DO PLANEJAMENTO ANUAL PARA ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS E DA 

REMATRÍCULA
Art. 17. Os cadastros e as matrículas são efetuados de acordo com os Agrupamentos e 
as faixas etárias descritos no ANEXO I.
Art. 18. Os períodos de atendimento às crianças nas Unidades Municipais de Educa-
ção Infantil são:
I - no Agrupamento I, o atendimento dar-se-á em período integral;
II - no Agrupamento II, o atendimento dar-se-á, prioritariamente, em período inte-
gral;
III - no agrupamento III, o atendimento dar-se-á em período parcial.
Art. 19. As Equipes Gestoras das Unidades Educacionais e as Equipes Educativas dos 
Núcleos de Ação Educativa Descentralizada, NAEDs, devem planejar a capacidade 
numérica das salas e garantir a rematrícula de todas as crianças das Unidades Munici-
pais de Educação Infantil.
§ 1º A Equipe Gestora de cada Unidade Educacional deve registrar eletronicamente o 
planejamento descrito no caput, por meio do Sistema Integre.
§ 2º O Supervisor Educacional, responsável pela Unidade Educacional, deve fazer a 
conferência eletrônica e certifi car o registro da Equipe Gestora.
§ 3º No caso de revisão do planejamento, após o cumprimento do disposto no §2º 
deste artigo, o Supervisor Educacional deve encaminhar a solicitação de alteração à 
Coordenadoria Setorial de Educação Básica, CEB, para o atendimento da mesma.
Art. 20. Nas situações de REVISÃO do planejamento das matrículas, verifi cadas as 
necessidades apontadas pela demanda, e considerada a possibilidade de reorganização 
das turmas, a Equipe Educativa do NAED e a Equipe Gestora da Unidade Educação 
Infantil poderão planejar:
I - a constituição de duas turmas de Agrupamento III, para ocupação e revezamento 
temporal de uma mesma sala física e de diferentes espaços educativos da Unidade 
Educacional;
II - a utilização de transporte para outra Unidade Municipal de Educação Infantil;
III - a constituição de Agrupamentos mistos;
IV - o atendimento parcial para o Agrupamento II; e
V - o atendimento de acordo com os Agrupamentos e faixas etárias, dispostos no item 
3 do ANEXO I.

CAPÍTULO VI
DA MATRÍCULA

Art. 21. A matrícula, realizada eletronicamente, não se interrompe ao longo do ano, e 
a chamada para efetivá-la deve obedecer à ordem da LISTA ÚNICA VIGENTE.
Parágrafo único. O demandante de vaga que não efetuar a matrícula no período de 10 
(dez) dias consecutivos, a partir da data de convocação, terá o cadastro cancelado.
Art. 22. No ato da matrícula o demandante de vaga deve apresentar a carteira de va-
cinação atualizada, os originais e as cópias documentais apontadas por esta Resolução 
no artigo 7º.
Parágrafo único. Nas situações em que o demandante de vaga declare insufi ciência 
de recursos fi nanceiros para apresentar as cópias dos documentos descritos no caput, a 
Equipe Gestora da Unidade Municipal de Educação Infantil deve providenciá-las.
Art. 23. O responsável legal pela criança, já matriculada em uma Unidade Municipal 
de Educação Infantil, e que manifestar interesse por vaga em outra Unidade, poderá 
solicitar a realização de um novo cadastro.
§ 1º A ordem de inserção do nome da criança na LISTA ÚNICA VIGENTE ocorrerá 
de acordo com o disposto por esta Resolução.
§ 2º A criança poderá permanecer matriculada na Unidade Educacional de origem 
enquanto aguarda por nova vaga.

CAPÍTULO VII
DA FREQUÊNCIA

Art. 24. Quanto à frequência da criança:

I - a Equipe Gestora deve:
a) Orientar o responsável legal pela criança que, as ausências a partir de 5 (cinco) dias 
consecutivos, devem ser justifi cadas;
b) Convocar o responsável legal para esclarecimentos, após 5 (cinco) dias consecuti-
vos de ausência sem justifi cativa;
c) Notifi car o Conselho Tutelar sobre as ausências da criança;
d) Cancelar a matrícula da criança, esgotadas as possibilidades de justifi cativas das 
ausências, e decorridos 10 (dez) dias consecutivos de faltas injustifi cadas.
II - o professor deve:
a) Inserir eletronicamente a frequência semanal da criança.

CAPÍTULO VIII
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 25. Compete à Equipe Gestora da Unidade Municipal de Educação Infantil:
I - quanto ao demandante de vaga, orientá-lo sobre:
a) os procedimentos e os critérios para o cadastro e para a matrícula, dispostos por 
esta Resolução;
b) A necessidade de providenciar a documentação exigida, caso não possua um ou 
mais documentos solicitados.
II - quanto aos procedimentos administrativos:
a) divulgar na comunidade que haverá dois períodos de cadastros, um para o Inicial e 
outro para o Contínuo;
b) orientar o profi ssional responsável pelo cadastro para o correto preenchimento ele-
trônico da fi cha cadastral e para a conferência da documentação;
c) afi xar a lista única, mensalmente atualizada, para que se torne público, no primeiro 
dia útil de cada mês, a inclusão e a ordem dos nomes das crianças cadastradas;
d) convocar, imediatamente, o demandante de vaga para matrícula, na ocorrência de 
vaga, obedecendo à ordem da lista vigente;
e) cancelar eletronicamente, da lista vigente, o nome da criança cujo demandante de 
vaga desistiu do cadastro e/ou da matrícula ou não compareceu para efetuar a matrí-
cula no prazo estipulado;
f) encaminhar ao NAED a solicitação de matrícula decorrente de determinação legal, 
com a devida documentação que a justifi que;
g) manter o Sistema Integre regularmente atualizado;
h) acompanhar a frequência das crianças, inserida eletronicamente, para as providên-
cias cabíveis;
i) divulgar à comunidade o endereço eletrônico no qual se encontra a lista classifi ca-
tória das crianças cadastradas.
Art. 26. Compete à CEB:
I - a criação, adequação, efi ciência, tratamento técnico, manutenção e garantia do 
suporte eletrônico adequado ao cumprimento do disposto por esta Resolução, junta-
mente com a Assessoria de Informações Educacionais, AIE;
II - a coordenação, a orientação, os encaminhamentos centrais e o acompanhamento 
de todos os procedimentos operacionais dispostos por esta Resolução;
III - a defi nição da área de abrangência de cada Unidade Municipal de Educação Infantil;
IV - a efetivação eletrônica das matrículas solicitadas pelo NAED;
V - o envio de correspondência ao demandante de vaga de cada Unidade Educacional, 
convocando-o para a matrícula.
Art. 27. Compete ao Representante Regional da SME a coordenação, a orientação, o 
encaminhamento regional e o acompanhamento de todos os procedimentos dispostos 
por esta Resolução.
Art. 28. Compete ao Supervisor Educacional do NAED:
I - a orientação às Equipes Gestoras das Unidades Educacionais, sob sua supervisão, 
sobre o disposto por esta Resolução;
II – a certifi cação eletrônica dos dados relativos ao planejamento de matrícula;
III - o encaminhamento, à CEB, de eventual solicitação de revisão do planejamento;
IV - o encaminhamento, à CEB, das matrículas determinadas legalmente;
V - a análise dos dados relativos à capacidade, demanda, matrícula e frequência de 
crianças com o objetivo de avaliar e de reorganizar o atendimento nas Unidades Edu-
cacionais, determinando, inclusive, a correção, se necessário.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. O demandante de vaga deve retornar, anualmente, no período defi nido para o 
Cadastro Inicial, a uma das Unidades Municipais de Educação Infantil para preencher 
novo cadastro, caso a matrícula não seja efetuada em função da inexistência de vaga.
Art. 30. As datas e os períodos decorrentes do disposto por esta Resolução constam 
no ANEXO II.
Art. 31. Os casos não previstos por esta Resolução serão resolvidos pelo Secretário 
Municipal de Educação, após parecer do Representante Regional do NAED, visando 
à futura normatização.
Art. 32. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Campinas, 02 de outubro de 2009
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação

ANEXO I

1. FAIXA ETÁRIA PARA A PONTUAÇÃO

1.1. CRIANÇA NASCIDA NO PERÍODO DE 01/03/04 A 28/02/2005

2. AGRUPAMENTOS E FAIXAS ETÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO ANUAL:

2.1. AGRUPAMENTO I - PARA CRIANÇAS NASCIDAS EM 01/09/2008 A 31/12/2010;

2.2. AGRUPAMENTO II - PARA CRIANÇAS NASCIDAS A PARTIR DE 01/03/2007 A 31/08/2008;

2.3. AGRUPAMENTO III - PARA CRIANÇAS NASCIDAS A PARTIR DE 01/03/2004 A 25/02/2007;

2.4. AGRUPAMENTO II PARCIAL - PARA CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE 01/03/2007 A 31/12/2007;

3. AGRUPAMENTOS E FAIXAS ETÁRIAS PARA A REVISÃO DO PLANEJAMENTO AO LONGO DO 
ANO:

3.1. AGRUPAMENTO I - CRIANÇAS DE ATÉ DEZESSEIS MESES DE IDADE;

3.2. AGRUPAMENTO II - CRIANÇAS DE DEZESSETE MESES ATÉ DOIS ANOS E 11 MESES DE 
IDADE;

3.3. AGRUPAMENTO III - CRIANÇAS DE TRÊS ANOS ATÉ CINCO ANOS E 11 MESES DE IDADE;



9Campinas, sábado 03 de outubro de 2009 Diário Ofi cial do Município de Campinas

ANEXO II

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

DATA AGRUPAMENTO ATIVIDADE

5/10/2009 A 30/10/09 I, II E III INÍCIO DO CADASTRO INICIAL 2010

14/10/09 A 23/10/09 I, II E III PLANEJAMENTO DE ATENDIMENTO 2010

A PARTIR DE 3/11/09 I, II E III CADASTRO CONTÍNUO 2010

06/11/09 A 11/11/09 III COMPATIBILIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA DEMANDA 
DO AGRUPAMENTO III

16/11/09 A 27/11/09 I, II E III REMATRÍCULA 2010

24/11/2009 I,II E III
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CADASTRO 
INICIAL APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

E DO CADASTRO CONTÍNUO ATÉ ESTA DATA

30/11/2009 I, II E III TÉRMINO DAS MATRÍCULAS DA LISTA DE DEMAN-
DA DE 2009

1/12/2009 I, II E III INÍCIO DAS MATRÍCULAS PARA 2010

ATOS DO CONSELHO
O Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, criado pela Lei 12.357 de 
10 de setembro de 2005, vem através do Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Esportes e Lazer (comunicado 15/2006 publicado no Diário Ofi cial do Município 
de 18 de março de 2006) no âmbito de sua competência legal, CONVOCAR seus 
Conselheiros Titulares e convidar os Suplentes para Reunião Ordinária do CMEL a 
realizar-se em sede, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, s/nº, Estação Cultura.
DATA: 06/10/2009 HORA: 9:00 horas
PAUTA - Deliberação sobre:
1) Informes;
2) Justifi cativas de Ausências;
3) Aprovação da ata nº 45;
4) Edital FIEC 2010.

Campinas, 30 de setembro de 2009
GUSTAVO LEMOS PETTA

Secretário Municipal de Esportes e Lazer - Presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer
(03, 06,/10)

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DCCA
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR

Prot.1994/0/1124 – B.H.M Empreendimentos e Construções S.A.
Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor competente, 
que acolho, AUTORIZO o cancelamento das parcelas 05/11 a 11/11 e a redução da 
parcela 04/11 para o valor de 67,8993 UFIC’s relativas ao acordo n° 13460/2002, 
relativo ao imóvel n° 3421.61.61.0116.04003, AUTORIZO o cancelamento das par-
celas 08/12 a 12/12 e a redução da parcela 07/12 para o valor de 22,7479 UFIC’s 
relativas ao acordo n° 8322/2001, relativo ao imóvel n° 3421.61.61.0116.04010, 
AUTORIZO a redução da parcela 01/01 para o valor de 765,7612 UFIC’s relativas 
ao acordo n° 5743/2003, relativo ao imóvel n° 3421.61.61.0116.04021, e AUTORI-
ZO o cancelamento das parcelas 12/60 a 60/60 e a redução da parcela 11/60 para o 
valor de 4,2756 UFIC’s relativas ao acordo n° 135007/2006, relativo ao imóvel n° 
3421.61.61.0116.04024, tendo em vista a reemissão ocorrida em 05/2008, com co-
brança retroativa dos exercícios 2000 a 2003 para os imóveis supramencionados.
Prot.1999/0/61352 – Ederaldo José dos Santos
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados nos au-
tos e, atendendo ao disposto no artigo 3º. c/c artigos 66,69 e 70 da Lei nº. 13.104/2007, 
INDEFIRO O PRESENTE PEDIDO, tendo em vista que o tributo em análise foi 
objeto de Medicina Cautelar de Protesto Interruptivo da Prescrição, sendo ajuizado 
tempestivamente em 10/09/2002 através da Execução Fiscal nº. 6.181/2002, 2ª V.F.P. 
Considera-se notifi cado o interessado com a publicação desta nos moldes do artigo 22, 
III, da Lei Municipal nº. 13.104/2007.
Prot.2000/0/51292 – Montemos Distribuidora de Combustíveis Ltda
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados nos autos 
e, atendendo ao disposto no artigo 3º. c/c artigos 66,69 e 70 da Lei nº. 13.104/2007, IN-
DEFIRO O PRESENTE PEDIDO, tendo em vista a perda do objeto; uma vez que não 
foi localizada a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) referente ao exercício de 
1992 no Sistema de Informações Municipais. Considera-se notifi cado o interessado com 
a publicação desta nos moldes do artigo 22, III, da Lei Municipal nº. 13.104/2007.
Prot.2006/10/10092 – Marta Luzia Ramalho Vieira
Relativo aos depósitos administrativos recolhidos para o Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (I.P.T.U.), de acordo com o artigo 102, da Lei Municipal 13.104/2007, 
DEFIRO a solicitação de conversão em renda, no valor total de 2.750,9067 UFIC, 
para a quitação do débito relativo ao exercício de 2006 (2.750,9110 UFIC), do imóvel 
cadastrado no município sob nº.3244.43.88.0111.00000.
Prot.2006/10/14660 – Antonio Wilton Milani
Relativo aos depósitos administrativos recolhidos para o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (I.P.T.U.), de acordo com o artigo 102, da Lei Municipal 13.104/2007, DE-
FIRO a solicitação de conversão em renda, no valor total de 2.767,5091 UFIC, para 
a quitação do débito relativo ao exercício de 2006 (2.767,5230 UFIC), do imóvel 
cadastrado no município sob nº.3244.51.49.0435.00000.
Prot.2006/10/53166 – Heloisa de Souza Sampaio
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do 
artigo 66, combinado com o artigo 3º e do artigo 70 da Lei nº. 13.104/2007, declaro 
prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do artigo 85 da citada lei, em face 
da perda do objeto deste procedimento administrativo.
Prot.2007/10/34420 – Sônia Maria Rossini Correa
Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor competente, que 

acolho, AUTORIZO o cancelamento das parcelas 16/31 a 31/31 e a redução da parcela 
15/31 para o valor de 24,5885 UFIC’s relativas ao acordo n° 164211/2006, (IPTU/Taxas 
exercícios 2002 a 2005), relativo ao imóvel n° 3453.34.88.0116.01001, tendo em vista a 
reemissão ocorrida em 10/2008, com cobrança retroativa dos exercícios 2003 a 2006.
Prot.2008/10/12030 – Emir Machiaveli
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados nos 
autos e, atendendo ao disposto no artigo 85 da Lei Municipal nº. 13.104/2007, fi ca 
prejudicada a análise do presente processo, tendo vista que houve perda do objeto do 
pedido uma vez que a compensação/restituição de valores já foi providenciada através 
do protocolo nº. 2008/10/12030. Arquive-se o presente protocolo.
Prot.2008/10/12277 – Maria José Pereira da Silva
Autorizo a compensação do crédito apurado no valor de 1.563,9394 UFICs, decorrente 
do valor recolhido a maior para a parcela 01 do carnê de Acordo nº. 260108/2008; nos 
moldes dos artigos 42 a 54 da Lei nº. 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 
(C.T.N.). E ainda, fi ca o interessado NOTIFICADO a entrar em contato conosco atra-
vés do telefone (19) 2116-0635, no prazo de 15 dias e no período compreendido entre 
as 8h e 16h, a fi m de agendar horário de atendimento para efetivar a compensação 
deferida. O não agendamento no prazo estipulado acarretará no arquivamento do pro-
tocolo com as aplicações da legislação vigente, nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei 
Municipal 13.104/2007 e a contagem do prazo de 15 dias deve iniciar após 03 dias 
úteis da data desta publicação.
Prot.2008/10/12311 – Luiz Mendes Ferreira Neto
Autorizo a compensação do crédito apurado no valor de 76,2695 UFICs, decorrente 
dos valores recolhidos para as parcelas 05/8 a 08/8 do carnê de IPTU/Taxas Imobiliá-
rias – exercício 2007 (primeira emissão), cujos recolhimentos foram efetuados após a 
reemissão ocorrida em 06/2007 para este exercício fi scal; nos moldes dos artigos 42 a 
54 da Lei nº. 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.). E ainda, fi ca o 
interessado NOTIFICADO a entrar em contato conosco através do telefone (19) 2116-
0635, no prazo de 15 dias e no período compreendido entre as 8h e 16h, a fi m de agendar 
horário de atendimento para efetivar a compensação deferida. O não agendamento no 
prazo estipulado acarretará no arquivamento do protocolo com as aplicações da legisla-
ção vigente, nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007 e a contagem 
do prazo de 15 dias deve iniciar após 03 dias úteis da data desta publicação.
Prot.2008/10/38603 – Helenei Schwartz Ribeiro
INDEFIRO o pedido de parcelamento de débitos incluindo os já ajuizados com anistia 
dos juros e multas pretendidos, por falta de amparo legal. Notifi co ao requerente que 
está em vigor a Lei Municipal nº. 13.636/09 e Decreto nº. 16.704/09, que possibilita 
aos contribuintes, com tributos de 2009 em dia, a regularização de débitos com des-
conto de até 85% nos juros e multa.
Prot.2009/03/5456 – Marcos Assioni Zanatta
Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do Setor competente, 
que acolho, AUTORIZO, para o imóvel codifi cado sob o n° 3442.14.12.0493.01001, 
a redução do valor da parcela 01/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias 2009 – emissão 
04/2009 por transferência de valores, face o recolhimento feito para a parcela 03/11 
do IPTU/Taxas 2009 – emissão 01/2009 não ter sido aproveitado quando da reemissão 
em questão, conforme Art. 56 da Lei Municipal nº 13.104/2007.
Prot.2009/03/9149 – Rita de Kassia Padovan Bueno
Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do Setor competente, 
que acolho, AUTORIZO a baixa do débito referente a parcela 27/59 do Acordo n° 
020.873/2003 do imóvel codifi cado sob nº 3343.13.04.0165.00000, por transferên-
cia de valores, face o valor correspondente ao pagamento citado ter sido conciliado, 
por engano, através do número de documento da parcela 09/11 do IPTU/Taxas 2003 
do imóvel codifi cado sob o n° 3433.32.17.0424.01001 (carnê cancelado), conforme 
dados da entrada da arrecadação do Sistema de Informações Municipais e análise 
dos documentos apresentados, tendo em vista que, apesar do erro no recolhimento, o 
crédito foi integralmente pago.
Prot.2009/10/32205 – Roberta Lisandra Petta Folegatti
Autorizo a compensação do crédito apurado no valor de 1.921,2160 UFICs, decorrente 
do valor recolhido a maior para a parcela 01/10 do carnê de Acordo nº. 290130/2009 
(referente ao IPTU/Taxas Imobiliárias – exercício 2008).; nos moldes dos artigos 42 a 
54 da Lei nº. 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.). E ainda, fi ca o 
interessado NOTIFICADO a entrar em contato conosco através do telefone (19) 2116-
0635, no prazo de 15 dias e no período compreendido entre as 8h e 16h, a fi m de agendar 
horário de atendimento para efetivar a compensação deferida. O não agendamento no 
prazo estipulado acarretará no arquivamento do protocolo com as aplicações da legisla-
ção vigente, nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007 e a contagem 
do prazo de 15 dias deve iniciar após 03 dias úteis da data desta publicação.
Prot.2009/10/34004 – Izaias Braz da Silva
Autorizo a compensação do crédito apurado no valor de 1019,6294UFICs UFICs, 
proveniente do recolhimento a maior para a parcela 02/19 do Acordo n° 289182/2009 
relativo à CCM 743690, com débitos existentes em nome do contribuinte, tomando-
se preferencialmente os débitos mais antigos, nos moldes dos artigos 42 a 54 da Lei 
Municipal 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N). Nos termos dos 
artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13104/2007, fi ca o interessado NOTIFICADO a 
entrar em contato pelo telefone 2116-0635, no prazo de 15 dias, no horário das 9h às 
16h, afi m de agendar a compensação deferida. A contagem do prazo se inicia após 03 
dias da data desta publicação e o não agendamento no prazo estipulado acarretará o 
arquivamento do protocolo com as aplicações da legislação vigente.

JOSUÉ OLAVO COSTA
Diretor DCCA

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 

IMOBILIÁRIA
Protocolo: 1997/00/51875 Interessado(a): Marco Antonio Corigliano - C. Carto-
gráfi co: 3431.24.86.0001.01001
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, 
no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: Có-
pias das certidões de matrículas atualizadas (emitida nos últimos 360 dias) expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a SUBDIVISÃO 
DO LOTE 20 com 380,00 m² do quarteirão 3674 quadra 45 nos SEGUINTES 
LOTES: Lote 20A com 188,19 m², LOTE 20 com 191,81 m²; NOS TERMOS DO 
ART. 21 DA LEI 11.111/01. Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a 
divergência entre os dados do requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário 
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municipal. O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispen-
sável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o 
seu respectivo arquivamento. PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE 
REQUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.

SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA
Agente Fiscal Tributário - C.S.F.I. DRI SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 

IMOBILIÁRIA
Protocolo: 2002/000/30245 Interessado(a): Allex Roli de Cicco - C. Cartográfi cos: 
3431.54.93.0378.01001 3431.54.93.0364.01001
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: Cópia 
da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo 
cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a ANEXAÇÃO DOS 
SEGUINTES LOTES 19 com 1313,00 m² e 20 com 400,15 m² QUARTEIRÃO 
3581 QUADRA 60 NO SEGUINTE: LOTE 19 com 1713,15 m²; NOS TERMOS 
DO ART. 21 DA LEI 11.111/01. Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a 
divergência entre os dados do requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário 
municipal. O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispen-
sável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o 
seu respectivo arquivamento. PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE 
REQUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.

SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA
Agente Fiscal Tributário - C.S.F.I. DRI SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 

IMOBILIÁRIA
Protocolo: 2003/11/1676 Interessado(a): Maria das Graças - C. Cartográfi cos: 
3431.34.42.0406.01001 3431.34.42.0416.01001 3431.34.42.0426.01001
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: Cópia da 
Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório 
de registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a ANEXAÇÃO DOS SEGUINTES 
LOTES 06 com 552,00 m² e 07 com 547,50 m² e 08 com 542,00 m² QUARTEIRÃO 
3701 QUADRA D NO SEGUINTE: LOTE 06 com 1641,50 m²; NOS TERMOS DO 
ART. 21 DA LEI 11.111/01. Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a 
divergência entre os dados do requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário 
municipal. O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispen-
sável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina 
o seu respectivo arquivamento. PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE 
REQUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.

SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA
Agente Fiscal Tributário - C.S.F.I. DRI SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 

IMOBILIÁRIA
Protocolo: 1996/55485 Interessado(a): Auto Posto Mônaco Ltda - C. Cartográfi -
cos: 3431.24.20.0238.01001
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: Cópia 
da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo 
cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a ANEXAÇÃO DOS 
SEGUINTES LOTES 09 com 1095,00 m² e 11 com 461,50 m² QUARTEIRÃO 
3645 QUADRA 76 NO SEGUINTE: LOTE 09 com 1556,50 m²; NOS TERMOS 
DO ART. 21 DA LEI 11.111/01. Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a 
divergência entre os dados do requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário 
municipal. O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispen-
sável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o 
seu respectivo arquivamento. PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE 
REQUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.

SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA
Agente Fiscal Tributário - C.S.F.I. DRI SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Expediente despachado pelo Sr. Diretor em 01/10/2009

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - 2010
Aposentados, Pensionistas e Amparo Social ao Idoso

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da 
Lei Municipal nº 11.111/01, bem como atendendo ao estabelecido nos artigos 58, 66, 
69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do DEFERIMENTO do pedido de isenção 
do IPTU, relativamente ao exercício de 2010, requerido para os imóveis constan-
tes dos procedimentos administrativos adiante relacionados, por estarem atendidas as 
exigências legais.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
09/10/29414 VALMIR NASCIMENTO MACHADO 3421.31.22.0098.01001
09/10/29557 ISABEL PALLARO 3232.62.71.0137.01001
09/10/29603 OLECIO GONZAGA DE OLIVEIRA 3414.42.85.0373.01001
09/10/29667 YUKIO TAKATO 3413.32.91.0164.01009
09/10/29698 PAULO PIRATININGA PINTO 3441.12.43.0220.01001
09/10/29745 PEDRO ELIAS DE MIRANDA 3162.11.24.0224.01001
09/10/29869 SERGIO FINATTI 3412.32.83.0292.01001
09/10/29886 JOÃO MARIANO PEREIRA 3433.12.51.0337.01001
09/10/29900 LUCIA HELENA DE ALMEIDA MITSUSAKI 3414.52.25.0137.01001
09/10/29905 LAZARA BRASILINA BRANDÃO 3414.34.89.0208.01057
09/10/29965 DIVA RIBEIRO DA SILVA 3412.31.87.0165.08001
09/10/30270 MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA 3352.22.62.0101.01001
09/10/30509 AMADEU PEREIRA DA COSTA 3432.43.07.0001.01001
09/10/30700 MARIA NERIS DE SANTANA 3362.63.95.0194.02002
09/10/30765 DUILIO SANCHES ROCCHI 3441.64.50.0036.01001
09/10/30797 ROSA MARIA PAVAN VIEIRA 3421.54.45.0186.01001
09/10/31275 CLEUZA DE OLIVEIRA 3364.14.38.0107.01001
09/10/31356 MARIZA HELENA AUGUSTO 3423.44.79.0129.01108
09/10/31390 JOSE FAUSTINO DA SILVA 3324.11.26.0530.01001
09/10/31392 NATAL SOSSAI 3451.41.65.0252.01001
09/10/31467 LOURDES DE FÁTIMA AIZZA 3362.44.79.0207.01001
09/10/31480 WILSON JOSE ALTEMANN 3242.12.04.0218.01001
09/10/31503 LUIZ ROBERTO MACHIAVELI 3431.41.67.0128.01001
09/10/32740 HORÁCIO TEIXEIRA BORTOLAZO 3264.43.30.0145.01001
09/10/33289 MARCOS FERREIRA DE BARROS 3413.51.25.0001.04016
09/10/33579 LUIZ GONZAGA LAZARINI 3443.32.45.0563.01001
09/10/33731 ENEO CANGUSSU 3443.13.41.0164.01001

09/10/33916 ALCEU FERNANDES 3443.22.60.0459.04026
09/10/33966 THEREZINHA CARVALHO SANTUCCI 3414.21.81.0117.01009
09/10/34006 ANTONIO COELHO BARRETO 3432.44.37.0188.01001
09/10/35275 LOURDES INÁCIO DE SOUZA 3362.14.15.0590.01001

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor Departamento de Receitas Imobiliárias

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Do Imposto sobre Serviços De Qualquer Natureza – ISSQN
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e em conformida-
de com o disposto no artigo 28, § 2º, inciso I e artigos 29 e 30, inciso I, “a” da Lei Muni-
cipal nº 12.392/2005 c/c Instrução Normativa 01/2006, expede o presente EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 29, inciso I e artigo 22, inciso III da Lei Municipal 
nº 13.104/2007 para notifi car o contribuinte abaixo relacionado, do lançamento comple-
mentar do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente aos exercícios de 
2007, 2008 e 2009. O pagamento poderá ser efetuado nas seguintes formas:
I - Cota única, com 9% de desconto até a data de 20/10/2009;
II - Em 06 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira em 
20/10/2009 e a demais nas datas indicadas nas Guias de recolhimento.
O prazo para eventual impugnação do lançamento é de 30 (trinta) dias, contados do 3º 
(terceiro) dia após a publicação do presente edital. A impugnação poderá ser apresen-
tada mediante requerimento protocolizado no Protocolo Geral desta Prefeitura.
Caso o contribuinte não receba as Guias de Recolhimento do ISSQN OFÍCIO, deverá 
comparecer aos postos de atendimento PORTA ABERTA: Paço Municipal – térreo 
– Av. Anchieta 200, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h para retirar a 2ª via da Guia 
de recolhimento.
INSCR. MUN. NOME DO CONTRIBUINTE EXERC. VALOR DO IMPOSTO (R$)
116.398-1 MELHADO E ADVOGADOS ASSOC. 2007 4.700,53
116.398-1 MELHADO E ADVOGADOS ASSOC. 2008 6.906,90
116.398-1 MELHADO E ADVOGADOS ASSOC. 2009 8.058,05

JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO
Diretor do DRM - Matr. Nº 43.576-7

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Fica NOTIFICADO o Sujeito Passivo, na condição de Responsável Tributário, do 
lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente 
sobre os Serviços de Construção Civil e congêneres, apurado a partir do protocolo 
abaixo identifi cado, com fundamento na Legislação Municipal pertinente e suas al-
terações, especialmente o art. 2º. - subitens 7.02, 7.04 e 7.05 – da Lista de Serviços, 
o art. 14 – inciso II, e §1º. - inciso XV, o art. 21 e o art. 25 – inciso IX, todos da Lei 
Municipal nº. 11.829/03; o art. 2º. - subitens 7.02, 7.04 e 7.05 – da Lista de Serviços, 
art. 14 – incisos II e V, art. 22, art. 27 – inciso II, todos da Lei Municipal nº. 12.392/05; 
e a Resolução SMF nº. 001/08.
Nº. GUIA Nº. PROT. SUJEITO PASSIVO VALOR (R$)
007873/2009 03/010/14618 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 503,51
007874/2009 03/010/14616 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 1.020,11
007875/2009 03/010/14615 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 1.924,74
007876/2009 03/010/01502 UNIÃO CENTRAL BRASIL.DA IGREJA
- - ADVENTISTA DO SETIMO DIA 3.354,16
007877/2009 21936/77 PASSARELLA & CIA. LTDA 9.162,07
007878/2009 21936/77 PASSARELLA & CIA. LTDA 914,13
007879/2009 05/011/02689 TRANSPORTADORA RODO IMPORT LTDA 1.586,51
007880/2009 05/011/02689 TRANSPORTADORA RODO IMPORT LTDA 1.310,25
007881/2009 05/011/02689 TRANSPORTADORA RODO IMPORT LTDA 1.993,13
007882/2009 05/011/02689 TRANSPORTADORA RODO IMPORT LTDA 472,30
007883/2009 05/011/02689 TRANSPORTADORA RODO IMPORT LTDA 469,67
007884/2009 04/011/04947 MESTRA ENGENHARIA LTDA 674,70
007885/2009 04/011/04946 MESTRA ENGENHARIA LTDA 674,70
007886/2009 04/011/02481 MESTRA ENGENHARIA LTDA 674,70
007887/2009 04/011/061000 MR BRAZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP 837,31
007889/2009 03/011/05554 LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS ZERBINI LTDA 7.549,66
007890/2009 04/011/06348 BRASIL CARGO TRANSPORTES INTERNAC. LTDA 5.947,40
007891/2009 13308/02 CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 6.703,07
007892/2009 05/010/53636 TEADIT JUNTAS LTDA 425,75
007893/2009 05/010/53636 TEADIT JUNTAS LTDA 1.765,62
007894/2009 06/010/14249 ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL DE CAMPINAS 3.789,05
007895/2009 03/011/05975 METRUM NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA 7.262,26

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS
Auditor Fiscal Tributário

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Fica NOTIFICADO o Sujeito Passivo, na condição de Responsável Tributário, do 
lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente 
sobre os Serviços de Construção Civil e congêneres, apurado a partir do protocolo 
abaixo identifi cado, com fundamento na Legislação Municipal pertinente e suas al-
terações, especialmente o art. 2º. - subitens 7.02, 7.04 e 7.05 – da Lista de Serviços, 
o art. 14 – inciso II, e §1º. - inciso XV, o art. 21 e o art. 25 – inciso IX, todos da Lei 
Municipal nº. 11.829/03; o art. 2º. - subitens 7.02, 7.04 e 7.05 – da Lista de Serviços, 
art. 14 – incisos II e V, art. 22, art. 27 – inciso II, todos da Lei Municipal nº. 12.392/05; 
e a Resolução SMF nº. 001/08.
Nº. GUIA Nº. PROT. SUJEITO PASSIVO VALOR (R$)
007896/2009 03/011/03250 REPAV INCORPORACOES E EMPREEND. IMOBIL. LTDA 12.673,50

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS
Auditor Fiscal Tributário

Protocolado nº: 2007/10/54.429 - Interessado: Soemeg Terraplenagem, Pavimenta-
ção e Construções Ltda. - Referente: Concorrência 008/2008. - Objeto: Contratação 
de empresa para execução de Obras de Pavimentação e Drenagem nas ruas do Itinerá-
rio de Ônibus do Jd. Itaguaçú e Vila Palmeiras - Campinas/SP.
Em face do solicitado pela empresa Soemeg Terraplenagem, Pavimentação e Constru-
ções Ltda. e do parecer favorável do Engº Gustavo Garnett Neto, Diretor de Depar-
tamento (fl s. 1660 e 1713) que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos 
legais, AUTORIZO o reajuste no valor total de R$ 275.392,65 (duzentos e setenta e 
cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos). PUBLIQUE-
SE na forma da Lei. Após, à Assessoria Financeira – SMIE para que sejam tomadas as 
providências necessárias à emissão da Nota de Empenho.

Campinas, 02 de outubro de 2009
ENGº OSMAR COSTA

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA/CAMPINAS)
ATA DA 91º REUNIÃO ORDINÁRIA – 24/09/2009

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e nove, às 14 horas, realizou-se na sala 
118 do CETATE (CATI), na Avenida Brasil no 2340, a nonagésima primeira reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a presença dos seguintes conselheiros, no exercício 
da titularidade: Mayla Porto (Macrozona 4), Paulo Sérgio Garcia de Oliveira (Seplan-SMMA), 
Janete P. Navarro (Saúde), Alexandre Marchioni de Almeida (Assuntos Jurídicos), Walquiria 
Sonati (Habitação), Déa Rachel E. Carvalho (Ceasa), Maria José Adami (Educação), Rosemeire 
Facina (Sanasa), Letícia Maria Roberto (FJPO), André Luiz Furtado (Embrapa), Edson Tomaz 
(Unicamp), Eleonore Freire Setz (Unicamp), Noemie Nelly Nahum (Puccamp), Roseli Buzza-
nelli Torres (IAC), José Augusto Maiorano (CATI), Márcia Rosane Marques (Sindicato Rural), 
Eduardo Nayme de Vilhena (OAB), Jerônimo Romanello Neto (Habicamp), Jairo Alves Júnior 
(CIESP), Tércia Pilomia de Paoli (AREA), Hélio Shimizu (Associação de Desenvolvimento Sus-
tentável Jardim Santa Genebra), Angela Podolsky (Macrozona 1), Victor Petrucci (Macrozona 2) 
e Francisco Augusto de Souza (Macrozona 6). Com os seguintes conselheiros suplentes presen-
tes: Francisco José R. Lopes (Ceasa), Carolina Sartori de Campos (Secovi) e Ney Hoffmann 
(Macrozona 2). A reunião teve também a presença de Vânia de Carvalho e Hugo de Godoy Telles 
(Coletivo Ser Semente), Júlio Tosello (SMMA), Luiz Carlos de Souza, Elizabeta Novak, Cecílio 
dos Santos, José Luis Müller e Abimael Cereda Junior (conselheiros eleitos para a próxima ges-
tão) e Marco Antonio Rodrigues da Silva. A presidente Mayla abre a reunião lembrando a todos 
que esta é a última reunião ordinária desta gestão. Agradece aos conselheiros pela atuação e tra-
balho voluntário em prol do meio ambiente. Diz querer constar em ata um agradecimento espe-
cial a CATI, na fi gura do Maiorano, pelo suporte e acolhimento dado ao Comdema para que pu-
déssemos realizar as reuniões. A seguir abre a palavra para os informes e comunicações dos 
conselheiros. O conselheiro Shimizu informa sobre a reunião da comissão preparatória da Con-
ferência Municipal de Meio Ambiente, dizendo que um dos critérios discutidos é abrir para que 
se inscrevam como delegados todas as entidades que se cadastraram para a assembléia dos seg-
mentos sociais do Comdema, independente de terem sido deferidos ou não o pedido. Assim, terí-
amos um universo aproximado de 200 pessoas para a conferência. Menciona que para os prepa-
rativos prosseguirem, continua aguardando-se a publicação do decreto de convocação da 
Conferência, que apesar dos insistentes pedidos até agora não ocorreu. A presidente diz que como 
está encerrando esta gestão, é provável que agora saia. O conselheiro Victor expõe o andamento 
dos trabalhos da Conferência de Saúde Ambiental, que acontece dias 2 e 3 de outubro/2009 no 
IAC. Solicita as pessoas para se registrarem novamente, porque o sistema eletrônico deu proble-
mas. Informa que a comissão preparatória decidiu fazer na abertura um debate entre os Conselhos 
de Saúde, de Meio Ambiente e da Cidade. Mayla foi convidada e os conselheiros concordam que 
ela represente o Comdema, apesar da transição em curso para uma outra gestão que se inicia. 
Como formalmente este mandato termina em 17/10 e a eleição para o novo presidente só deve se 
dar em meados de outubro, a comissão entendeu que não há problemas, que é uma questão de 
bom sendo, uma vez que não dá para adiar a Conferência. O conselheiro Francisco convida a 
todos para participar do almoço festivo da Associação de Moradores da Pedra Branca que ocor-
rerá no próximo domingo 27/09. A conselheira Walquíria informa sobre as pré-conferências que 
estão acontecendo visando a Conferência Nacional de Cultura que vai acontecer dias 16 e 
17/10/09, cujo objetivo é elaborar o Plano Nacional de Cultura. Pergunta se está mantida a repre-
sentação do Comdema junto a Conferência de Saúde, porque se os novos conselheiros tomam 
posse dia 1º, ela não será mais conselheira no dia 2/10. A presidente informa, que o pleno decidiu 
os cinco representantes na reunião passada, já sabendo disso. Que é uma questão de bom senso 
que ocorre em toda transição de gestão. Que inclusive, o José Adilson, que ainda não é conselhei-
ro, também foi escolhido. Que independente disto, o conselho pode indicar quem ele quiser para 
representá-lo em determinadas ocasiões. Portanto, continua válida a decisão e a conselheira Wal-
quíria será uma das representantes do Comdema na Conferência de Saúde Ambiental. Continu-
ando com a palavra, a presidente diz que como esta é última reunião de trabalho desta gestão, é 
preciso deixar registrado em ata algumas coisas, porque a próxima já é a posse, onde ela vai 
transmitir o comando para uma comissão, fazer uma apresentação de boas vindas aos novos 
conselheiros e eles devem referendar o que for decidido aqui hoje em relação ao processo eleito-
ral e também referendar a ata, já que não participaram da presente reunião. Primeiramente é pre-
ciso fazer constar, que quando se iniciou esta gestão, o Comdema tinha uma sala, que dividia com 
o CMDU, no 19º andar da prefeitura, ao lado da sala Milton Santos. Dispunha de uma mesa re-
donda com quatro cadeiras, dois armários de madeira com duas portas, uma mesinha para com-
putador, um computador e linha de telefone para uso livre. Depois a Secretaria de Planejamento 
desativou esta sala para transformar em espaço de treinamento de informática, sem nem ao menos 
comunicar formalmente ao Comdema. Que enquanto era diretora do Depto de Meio Ambiente 
fez uma salinha com divisórias nos fundos do depto para abrigar as coisas do Comdema, inclusi-
ve conseguiu um armário de aço com gavetas para abrigar os documentos do Conselho, que se 
encontrava na sala da diretoria. Hoje, esta salinha foi desativada e os móveis do Comdema estão 
sendo utilizados pela Secretaria de Meio Ambiente. Que apesar dos reincidentes pedidos não 
forneceu uma estrutura mínima de funcionamento para o Conselho, nem mesmo telefone. Uma 
secretária só foi disponibilizada a partir do início do processo de renovação do Conselho. Ou seja, 
o último ano foi sem nem pão e água. O que foi realizado se deve a alguns conselheiros que 
apesar da “marginalidade” e da falta total de estrutura continuaram a atuar no que foi possível. 
Registre-se ainda, que nenhum centavo do orçamento público foi repassado pelas Secretarias de 
Planejamento e depois sua sucessora, Secretaria de Meio Ambiente ao Conselho nesta gestão, 
nem para comprar selo, contrariando, inclusive, a disposição da lei que criou o Conselho. Mayla 
pergunta ao Diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Júlio Tosello, se esta situação vai continuar, 
se não há possibilidade de revisão desta situação? Júlio comunica que esta situação vai mudar, 
pois já está aprovada pela Administração um espaço no 15º andar da prefeitura onde vai funcionar 
o Comdema, com toda a estrutura de móveis e telefone, sendo questão de semanas apenas. O 
Conselho vai funcionar ao lado do atendimento para o licenciamento municipal, pois nós não 
temos espaço no 19º andar e vamos ocupar este espaço no 15º, que está sendo reformado para 
abrigar esta estrutura. Deveremos ter, não uma secretária-executiva, mas uma verdadeira secreta-
ria-executiva para dar agilidade aos processos. O Conselho e a Secretaria tem que ser parceiros 
para que os trabalhos voltem a fl uir. Júlio diz ainda que o Comdema terá uma linha telefônica 
exclusiva para ele. Mayla interrompe para pedir, já que vem tanta coisa agora, porque será? Se 
não dava para vir um computador novo também, porque aquele é muito antigo? Júlio diz que já 
foi solicitado e no máximo em alguns meses o computador será trocado também. Júlio menciona 
ainda que ele tem uma proposta para o Comdema que deve alterar para melhor o funcionamento 
do Conselho, mas isto será tratado mais para a frente. A presidente diz que para que aconteça a 
municipalização do licenciamento ambiental é requisito essencial a existência de Conselho Mu-
nicipal de Meio Ambiente deliberativo, sem isso não há licenciamento no município. Essa é a 
única garantia que o caráter do Conselho não vai ser mudado. Por isso os conselheiros tem que 
estar atentos ao estabelecimento de novos critérios de funcionamento e análise dos empreendi-
mentos. Não nos esqueçamos que o município só está autorizado a licenciar empreendimentos de 
pequeno impacto. E todos esses procedimentos e classifi cações ainda deverão ser estabelecidas. 
O Conselho é parte fundamental nisto e não pode descuidar desta que talvez seja a principal tare-
fa para os meses subseqüentes. É preciso que haja aprovação do Conselho. Quero lembrar que foi 
assinado o convênio com o Governo do Estado, e se ignorou a listagem das atividades que pode-
riam ser licenciadas pelo município já aprovadas pelo Comdema no ano passado. Acabou não 
dando tempo desta questão voltar a pauta como estava previsto, então fi ca para a próxima gestão. 
Júlio diz que a perspectiva é que o licenciamento comece por volta de novembro ou dezembro, 
que eles estão discutindo com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, se esses critérios e procedimen-
tos podem ser estabelecidos por Resolução da SMMA, porque isto evita de ter que mandar lei 

para a Câmara. A conselheira Roseli pergunta qual é a lista cinza que a Secretaria vai adotar? 
Júlio responde, que é a lista que o Comdema deliberou, apesar de não conhecê-la. Mayla fala que 
vai enviar uma cópia para ele e para os demais conselheiros por e-mail para relembrar o que foi 
aprovado, depois de uma discussão de vários meses, teve até reuniões com a presença do então 
Secretário Vicente Andreu. Júlio fala que a intenção é começar primeiro com a chamada lista 
cinza (que são as atividades licenciadas pela Cetesb), que são mais simples. E depois partir para 
a chamada lista verde (que eram licenciadas pelo DEPRN). Agora é tudo uma agência ambiental 
única. A presidente pergunta como está a capacitação do pessoal, e se negociaram com a Cetesb 
para ela ceder o software que gerencia o processo do licenciamento simplifi cado? Júlio diz que 
não aconteceram mais treinamentos na Cetesb, que eles estão aguardando novas chamadas e que 
a Cetesb também não vai ceder o software, pelo menos não conversaram sobre isto. Mayla diz 
que então ainda falta muita coisa para fazer para dar início aos trabalhos de licenciamento. Como 
esta é a pilastra central de toda a gestão ambiental do município é preciso dar prioridade para a 
formatação desta estrutura, porque tudo o mais decorre daqui, daí a sua importância, pois para que 
o município possa efetivamente controlar o seu território depende desta estrutura, e ela tem que 
ser transparente e contar com a atuação do Conselho, senão a política de terra arrasada só vai 
aumentar. Na seqüência, a presidente diz que como há seis meses atrás, em março passado, o 
Secretário Lagos entregou a este conselho um ofício (nº07/2009) informando as providências que 
estavam sendo tomadas pela administração municipal referentes a alguns grandes empreendi-
mentos que o Conselho havia questionado e que os mesmos estariam sendo encaminhados assim 
que possível ao Comdema, eu pergunto ao Diretor Júlio, como está o andamentos dessas ques-
tões: a) o Polo Ciatec 2 - a justifi cativa para não encaminhar ao Conselho era porque a regulamen-
tação da lei ainda não tinha sido fi nalizada, como está isto? Júlio responde que não tem notícias. 
Que acha que a regulamentação ainda não foi efetuada; b) o Projeto de Lei sobre a Política Mu-
nicipal de Resíduos Sólidos – está sendo revisto ainda? Pois o Secretário de Assuntos Jurídicos 
havia se comprometido a rapidamente estudar o assunto e decidir se a administração encamparia 
a proposta aprovada pelo Conselho ou não. Júlio também diz que o processo está cru, não andou 
ainda, pois a administração está com muita coisa para fazer. Mayla responde, pois é, então não dá 
para entender. Quando o Conselho se dispõe a colaborar, discute longamente com a sociedade e 
com as próprias instâncias de governo, elabora o texto, como foi feito neste PL. O governos teria 
somente que trabalhar em cima de um texto já elaborado, não é começar do zero, e nem isso ele 
faz, assim fi ca difícil. Isso vai fazer um ano agora em outubro e até agora nada. Se é para ter 
parceria, entendo que esta deveria servir para as duas rotas. Quanto tempo ainda uma metrópole 
como Campinas vai fi car sem uma política pública que trate de resíduos? O Comdema não é 
inimigo do governo, é uma instância de representação da sociedade legalmente constituída. Até 
quando isso vai ser desprezado? Pior que quem paga o preço é a cidade, é o interesse público; c) 
a Regulamentação da Lei sobre a Política Municipal dos Recursos Hídricos – nós aprovamos esta 
lei de nº 12.787 em 2006, porque o município precisa urgentemente que esta política seja estabe-
lecida, inclusive para atender aos ditames da legislação federal e do Comitê de Bacias do PCJ. O 
município tinha 120 dias para regulamentá-la, como está? Júlio responde que havia uma comis-
são tratando do assunto, mas que também não está pronta; d) – EIA/RIMA sobre a Ampliação de 
Viracopos – há 10 dias de completar um ano que está na SMMA, o protocolo fi nalmente foi tra-
mitado para o Comdema na semana passada. Vou falar sobre isso na apresentação de daqui a 
pouco, pois o diretor Júlio solicita que eu deixe a apresentação mais para o fi nal, para que o Se-
cretário Paulo Sérgio possa chegar a tempo, uma vez que ele está recepcionando o Secretário 
Estadual de Meio Ambiente em evento que retoma a revitalização do Parque Ecológico. Queria 
aproveitar para informar que continuam as reuniões da Comissão Metropolitana de Viracopos na 
região. No dia 09/09 tivemos uma reunião na Câmara Municipal de Vinhedo, com a presença de 
08 dos 11 vereadores de lá, mais o presidente da OAB e vereadores de outros municípios. Na 
sexta-feira passada, 18/09, a reunião foi na Câmara Municipal de Americana, que contou também 
com um número expressivo de vereadores. A discussão está crescendo na região, e nós temos sido 
chamados para vários debates e discussões em escolas e sindicatos. No próximo dia 06/10, vou 
dar uma palestra sobre isso para 200 alunos numa Faculdade de Técnicos Ambientais de Ameri-
cana. O que os vereadores mais questionam é que, se somos uma região metropolitana, como 
pode um projeto dessa envergadura não ser discutido com a região metropolitana? Ter sido deci-
dido por um único prefeito, que em momento algum deu qualquer satisfação para os outros mu-
nicípios que também sofrem os refl exos de Viracopos? Viracopos é do interesse estratégico da 
região, mas não há um planejamento e debate integrado sobre isso. Se uma obra deste tamanho 
não gera essa ação conjunta, o que vai gerar? É importante pontuar também, que a Infraero anun-
ciou que vai adiar o início das obras da segunda pista para 2011, alterando seu cronograma. Final-
mente demonstrou um pouco de bom senso, pois o EIA/RIMA é muito ruim e falho, como vou 
detalhar daqui a pouco. Com certeza esta é uma vitória do movimento de algumas pessoas que 
assim entenderam desde o início, e também deste Conselho, eis que, eu e vários conselheiros te-
mos manifestado a nossa posição solicitando que este EIA/RIMA seja refeito em inúmeras oca-
siões e discussões públicas ao longo dos últimos meses. Parece que conseguimos sensibilizar o 
Governo do Estado, que inclusive vai remeter o processo em análise para o Consema dar a pala-
vra fi nal. O que é muito salutar e respeita os órgãos que compõem o Sistema Nacional e Meio 
Ambiente. Para fi nalizar as pendências, quero registrar a situação dos protocolos em trâmite pelo 
Comdema. Antes, faço um cumprimento especial as Comissões Técnicas, que com todas as ad-
versidades havidas, procuraram realizar seu papel, e, sobretudo, aos coordenadores, Ney, Victor 
e Hélio, que incansavelmente tentaram fazer com que as comissões funcionassem a contento, 
portadores que são de um imenso senso de dever público. Depois de analisados, a maioria dos 
protocolos foi arquivada por ser cópia de outros em andamento na prefeitura, ou pelas justifi cati-
vas que se encontram apostadas nos processos. Qualquer um deles pode ser desarquivado a qual-
quer tempo, se houver necessidade ou interesse para instruir qualquer outro caso. Os protocolos 
que estão em andamento com carga para a manifestação da Comissão de Análise de Território e 
Gestão dos Recursos Naturais são: nº 06/10/43427; nº 06/10/26726; nº 07/10/35244 e 09/10/22869. 
O protocolo nº 08/10/46166 da Infraero – EIA/RIMA de Viracopos, está com carga para manifes-
tação conjunta das três comissões técnicas hoje existentes, ou seja, além da acima mencionada, a 
Comissão Técnica de Controle de Poluição e Gestão de Resíduos e a Comissão Técnica de Polí-
tica, Gestão e Educação Ambiental. Em seguida a presidência passa a informar aos conselheiros 
o resultado fi nal do processo de renovação do Conselho. Faz a leitura nominal dos novos mem-
bros indicados através de ofício pelas Instituições e pelos órgãos do Poder Executivo, que rece-
bem a aprovação do pleno. Diz que estará enviando a relação completa por e-mail para os novos 
conselheiros, bem como a lei e o regimento do Comdema, como é de praxe. Coloca em aprecia-
ção a proposta de calendário eleitoral: 1º de outubro, 16hs - posse dos novos conselheiros; 3 e 
6/10 - publicação no Diário Ofi cial do Município (D.O.M.) da convocatória para as inscrições dos 
candidatos a presidente; 7 e 8/10 - inscrições dos candidatos a presidente do Comdema na Secre-
taria de Meio Ambiente (19º andar da prefeitura com Elza); 10 e 13/10 - publicação no D.O.M. 
da lista dos candidatos inscritos e a convocatória para a reunião extraordinária de eleição; 15/10 
- eleição do presidente e vice-presidente. A presidente coloca para discussão a questão do forma-
to da escolha do vice-presidente, não havendo manifestações ou discordâncias, o pleno decide 
que o vice-presidente será o candidato que obtiver a segunda maior votação, sendo certo que a 
votação deverá ser em urna e secreta, a exemplo do ocorrido em gestões anteriores onde havia 
mais de um candidato concorrendo ao pleito. A eleição será em reunião extraordinária especifi ca-
mente convocada para este fi m, e a mesma acontecerá às 14:00hs, na Sede da Associação dos 
Rotarianos de Campinas, localizada à Av. Benjamin Constant, 1704, centro, perto da prefeitura. 
No dias 17 e 20/10 deve haver a publicação do resultado da eleição no D.O.M. O pleno aprova 
integralmente a proposta, que também deverá ser enviada aos novos conselheiros. Mayla informa 
ainda, que houve uma renovação de 50% dos nomes do Conselho. O Comdema contará na gestão 
2009 – 2011, com 38 membros titulares, fi cando as cadeiras assim divididas: 09 – poder executi-
vo; 09 – associações de moradores por macrozona; 10 – instituições; 04 – ONGs ambientalistas; 
02 sindicatos de trabalhadores; 02 – técnico-profi ssional e 02 – empresarial. Sendo que 19 mem-
bros foram eleitos em Assembléias e 19 membros foram indicados por ofício. Foram indicados e 
eleitos ainda, 58 suplentes, sendo que 18 vagas de suplência não foram preenchidas. A seguir, o 
conselheiro Ney, coordenador da CTATGRN, passou a fazer a apresentação sobre o parecer da 
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Comissão Técnica sobre o Loteamento Santa Ana do Atibaia, localizado no Distrito de Sousas, 
protocolo nº 06/10/43427. Após longa discussão e em face do tempo decorrido, os conselheiros 
decidem que como as comissões do Conselho não tiveram condições adequadas para trabalhar e 
não puderam contar com o suporte técnico dos órgãos da prefeitura, algumas análises fi caram 
prejudicadas, como é o caso em questão. Não obstante, a comissão faz algumas recomendações: 
1) prever mecanismos de conectividade das áreas públicas, propiciando a formação de corredor 
ecológico; 2) preservar as APPs sem interrupções por muros ou alambrados; 3) que a área defi ni-
da como bosque na quadra B não seja destinada às áreas privativas do condomínio, mas sim às 
áreas internas de lazer comum; 4) Que seja rígido o respeito à lei 10.850/01 relativamente ao di-
mensionamento das frações ideais, de acordo com declividade natural do terreno; 5) tendo em 
vista o volume de movimentação de terra prevista, adotar medidas rigorosas preventivas e plane-
jadas, quando da abertura das ruas, cortes e aterros, considerando o risco de assoreamento do 
curso d’água; 6) considerando a existência de indicadores histórico-arqueológicos na região, en-
dossamos a necessidade da realização de plano de levantamento arqueológico prospectivo a ser 
apresentado por ocasião da solicitação da licença de instalação e que a execução seja compatível 
com o cronograma das obras, encaminhando-se cópia a este Conselho. A apreciação deste empre-
endimento suscitou inúmeras questões sobre a função e operacionalidade do Conselho e dos ór-
gãos da prefeitura, que devido ao adiantado da hora fi carão para ser melhor discutido na próxima 
gestão. Tendo em vista as considerações dos conselheiros Ney, Angela, Victor, Déa, André e 
Roseli, a presidente ressalta que é por isso que o estabelecimento de parâmetros e procedimentos 
para o licenciamento ambiental é tão importante. É o momento apropriado para se tentar corrigir 
uma série de coisas e os gargalos existentes dentro da administração pública para o controle do 
território e do uso do solo. Os conselheiros sugerem que aqueles que permanecem para a próxima 
gestão levem esta discussão adiante. Em seguida, a Ata da 90º reunião ordinária foi colocada em 
apreciação e aprovada por todos. A presidente Mayla passa a fazer a apresentação sobre os impac-
tos ambientais da Ampliação de Viracopos. Depois de um breve resumo sobre a evolução do caso, 
dá um pano de fundo da situação, explicando o por quê de estarmos aqui discutindo esta questão. 
O que tudo isso tem a ver com o Conselho de Meio Ambiente e as nossas responsabilidades, eis 
que representamos a sociedade na defesa do meio ambiente. Discorre sobre o cenário atual que 
busca por padrões sustentáveis de uso e consumo dos recursos naturais e construídos; o alerta 
global trazido pelas mudanças climáticas; as atividades econômicas e seus efeitos sobre o meio 
ambiente; a crise econômica e a falência ambiental; o respaldo constitucional para a defesa do 
meio ambiente; a Rio 92 e outras referências sobre o estabelecimento dos princípios fundamen-
tais do desenvolvimento sustentável; os fatores socioculturais, econômicos e biofísicos como 
embasamento da sustentabilidade ambiental; a necessidade da cidade ter limites de expansão, 
respeitando o ambiente e seu entorno e do controle do uso do solo urbano e rural; a contextuali-
zação da região metropolitana; o decálogo de metas e compromissos da RMC com a sustentabi-
lidade ambiental; enfi m, a realidade da RMC: ausência de planejamento; sobreposição de interes-
ses privados acima de interesses públicos; falta de gestão metropolitana; inexistência de 
articulação entre políticas públicas; caos no sistema de trânsito e transporte; elevado passivo 
ambiental; riscos sociais à saúde e meio ambiente; degradação sistemática dos recursos naturais; 
escassez de água; falta de proteção aos mananciais; baixa porcentagem de esgotos urbanos trata-
dos; menos de 3% de vegetação nativa preservadas; manejo inadequado dos resíduos; poluição 
atmosférica; contaminação do solo e subsolo. A seguir passa a explicitar o que o projeto de am-
pliação de Viracopos tem a ver com tudo isso e suas implicações. Mostra a área ocupada pelo 
sítio aeroportuário e a área a ser ocupada, registrando a falta de justifi cativa técnica para uma 
ocupação de área tão grande frente a demandas que poderiam ser supridas com área bem menor. 
Este é o ponto central, não é preciso uma área quase 4 vezes maior para ampliar o Aeroporto, 
visando o atendimento de problemas que poderiam ser solucionados com gestão. A única expli-
cação é o atendimento a interesses imobiliários e privados para usar áreas como contrapartidas de 
investimentos de certos empreendimentos. Nós vamos tirar um patrimônio ambiental, cultural, 
histórico importantíssimo para o presente e futuro da cidade, fazer disso poeira, para transferir 
essa terra para ricos empresários. Esta é a transferência de renda pretendida? Pagando-se com o 
preço da vida daqueles que ali moram e produzem, das comunidades centenárias que estão ali 
desde o século 19, sendo que o aeroporto veio no século 20, e com um custo maior ainda para a 
saúde física e mental daquela população do entorno da cabeceira do aeroporto, que vai ter sobre 
suas cabeças um nível de poluição atmosférica e sonora absurda. Nós estamos tratando de digni-
dade humana, de direitos humanos que não estão sendo respeitados. Como é possível em pleno 
século 21 numa metrópole como Campinas, ainda se fazer política pública sem planejamento e 
chamam isso de progresso? É isto tudo que a cidade precisa avaliar. A população precisa ter in-
formações sobre o que signifi ca verdadeiramente a ampliação de Viracopos para poder optar. 
Você diz que vai gerar renda, vai, mas seria mais honesto dizer que também vai perder, pois 
muitos vão fi car sem emprego, que são aqueles que trabalham na produção agrícola. Isto não 
entra no cálculo? O retireiro de leite vai virar retireiro de turbina de avião? Todo esse pessoal que 
vai fi car sem emprego, o que está sendo planejado para recolocá-los? Cadê as políticas públicas 
integradas? Tem toda uma mão-de-obra que será somente temporária, aproveitada enquanto durar 
a obra e depois? Um aeroporto–indústria desse tipo requer mão-de-obra qualifi cada, esta leva de 
operários da construção, pedreiros, etc, não vai ter lugar num equipamento sofi sticado e comple-
xo como um aeroporto. Se este emprego é temporário o que está se prevendo para abrigar este 
pessoal depois, eles vão aumentar as favelas? Isto não entrou nos custos. Nem o custo para a 
saúde pública dos problemas que a população vai passar a ter com doenças respiratórias e circu-
latórias como conseqüência do stress e da poluição que vai aumentar enormemente também não 
foi computado. Um Aeroporto é uma grande porta de entrada de vírus, doenças, contaminação, 
produtos perigosos, os riscos aumentam, as endemias e pandemias também. O risco de acidentes 
é grande, com tantos aviões subindo e descendo, uma hora um cai, temos leitos sufi cientes? 
Hospital para queimados, banco de pele? O SAMU dá conta do recado? A defesa civil está apa-
relhada? A vigilância sanitária tem estrutura para controlar tudo isso? Os estudos de impactos 
ambientais deveriam ter um diagnóstico e prognóstico disso tudo, mas não tem, por isso que ele 
não se sustenta. Mais pessoas doentes, enchendo prontos socorros e hospitais tem um custo, mas 
isto também não entra na conta. Se hoje já não se tem controle adequado sobre a poluição, ima-
gine com um movimento que vai ser dezenas de vezes maior, e o EIA não traz nada de preocupa-
ção com a saúde ambiental da população, nenhum estudo de ruído foi feito, por exemplo, nos 
bairros do entorno. É um descaso imenso, aquela população merece respeito. Outra questão é que 
o Plano Diretor da Cidade de Campinas (2006), efetua o reconhecimento dos recursos hídricos 
como elemento de estruturação urbana, com indicação de usos adequados para sua recuperação e 
conservação através da implementação de Eixos Verdes que devem ser constituídos por Parques 
Lineares como base de uma política de provisão de áreas verdes e isto não foi levado em conta 
pelo EIA/RIMA, assim como as restrições ambientais dispostas pelo Plano Diretor para a área, 
que até 2006 era área imprópria para a urbanização e depois do primeiro decreto virou área de 
infl uência aeroportuária. Registre-se que haverá também impactos de desapropriação em áreas 
urbanas, como nos trechos a leste da Rodovia Santos Dumont, a noroeste da atual pista de pouso 
e decolagem e nos loteamentos Jardim Novo Itaguaçu e Parque Central Viracopos, com perda de 
cerca de 3.172 moradias, o que normalmente não é falado. A área de infl uência indireta do empre-
endimento não apresenta nem diagnósticos nem prognósticos para outros municípios que não 
sejam Campinas e Indaiatuba, contrariando o próprio plano de emergência da Infraero, que am-
plia esse raio de ação para a região. Estamos numa região metropolitana, como não tratar os im-
pactos sobre ela, a RMC não é somente Campinas e Indaiatuba. Municípios como Valinhos, que 
é a principal rota dos aviões, não são nem mencionados, que estudo é esse? Passa a enumerar 
alguns impactos mais signifi cativos: Ruídos elevados; Efeitos da impermeabilização intensa; 
Aumento dos resíduos sólidos; Perdas de áreas verdes; Comprometimento dos recursos hídricos; 
Assoreamento de cursos d’água; Erosões; Contaminação; Poluição Atmosférica; Prejuízos à saú-
de da população; Perda de área agrícola produtiva. Como o entorno dos pequenos cursos d’água 
existentes na área já se encontra bastante alterado, o empreendimento será intensifi cador desse 
impacto, 49 nascentes serão afetadas. Lembra que o reconhecimento do passivo ambiental é de 
fundamental importância para a correta avaliação da situação econômico-fi nanceira dos empre-
endimentos de modo a estabelecer a sua viabilidade. Quem vai assumir os passivos ambientais 

existentes? Principalmente os de mineração? Passou batido, parece que vai se anistiar o passado. 
O Passivo Ambiental tornou-se um quesito elementar de todas as negociações que ocorram na-
quela área, ou seja, na compra e venda, pois poderá ser atribuído aos novos proprietários a respon-
sabilidade pelos efeitos nocivos ao meio ambiente provocados pelo processo operacional do 
empreendimento ou pela forma como os resíduos poluentes foram tratados. Este assunto é abso-
lutamente ignorado, ninguém fala dele e como vai fi car? E as áreas de contaminação? O EIA 
menciona 03, mas são mais, além da Valeo, tem também a área da Mercedes Benz no Distrito 
Industrial que não é mencionada, o posto, é o Shell dentro do Aeroporto, a área da Singer todo 
mundo sabe que tem uma das maiores plumas de contaminação da cidade, que quem comprou 
tem que remediar e não se vê ninguém falando nisso. É como se o lençol freático e os cursos d’ 
água da região não fossem sofrer as conseqüências disso e isso não fosse importante. Não nos 
esqueçamos que um aeroporto é um dos equipamentos mais contaminantes, com todo o combus-
tível, óleos e graxas usados em suas atividades, estes serão despejados onde? Assim como os re-
síduos, tudo que vem e é consumido nos aviões vem prá cá, onde esse resíduo todo será tratado e 
despejado? O nosso aterro está com problema de vida útil. A previsão constante do EIA é que será 
levado para o Estre de Paulínia e os resíduos inertes para o Bota-fora do Patiri, cuja licença está 
vencida há tempos e o município não dá solução para isso e nem cria a legislação necessária, que 
este Conselho tem cobrado tanto, como é que vai fi car? Quanto mais o tempo passa mais o enca-
deamento fi ca de pior solução. Falta visão de integração de políticas públicas. Será que é para 
transitar todo esse lixo que asfaltaram a estrada ao lado do cemitério do Friburgo? Ou será para 
os caminhões carregarem a terra, pois a terraplanagem vai fazer uma movimentação de terra 
monstruosa, regiões como o Vale da Estiva tem 65 metros de altura, como vai igualar isso tudo? 
Porque avião precisa decolar em lugar plano. Esta terra toda vai vir de onde e vai para onde? Uma 
movimentação dessa não afetará o solo do cerrado que é único e riquíssimo? Como? Tudo isso 
precisa estar claro e não está. Na área afetada encontram-se cinco áreas em processo de estudo de 
tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC), 
processo nº 04/2003. Estas áreas compreendem os seguintes fragmentos: Floresta Paludosa - Ma-
tinha do Aeroporto, Floresta Paludosa - Linha do Trem, Sítio Matão e Sítio São José/Fazenda 
Amstalden II e principalmente o Cerrado Viracopos e isto não foi levado em consideração, se o 
bem é tombado é porque ele é precioso e qual o tratamento que recebe? A construção da segunda 
pista irá intervir em área de preservação permanente do ribeirão Viracopos, suprimindo mata ci-
liar e remanescentes fl orestais às margens do curso d’ água. A construção do pátio de aeronaves, 
estacionamento e terminal de passageiros irá suprimir um curso d’água, a vegetação e mata ciliar 
que acompanham suas margens. A expansão suprimirá também 04 outros fragmentos de cerrado, 
além do maior remanescente de cerrado existente na região. O cerrado é uma das savanas mais 
ricas do mundo e desempenha um importante papel na manutenção do clima, na proteção dos 
solos, dos rios e de suas nascentes e na polinização. Além de aumentar os risco de extinção da 
biodiversidade desse tipo de bioma e frear o potencial econômico das espécies como alimentos, 
corantes e taninos, a devastação do cerrado está também ameaçando de fechamento uma grande 
farmácia natural. O impacto no meio biótico vai ser tremendo, o próprio EIA/RIMA fala que “a 
supressão intensifi cará o impacto sobre a paisagem local, pois elimina espécimes vegetais, alte-
rando a temperatura, a umidade relativa do ar e do solo e a luminosidade dos micro-ambientes que 
constituem habitat da fauna, além da remoção da sua fonte de alimento e dos locais de abrigo e 
nidifi cação. Cabe ressaltar que esta atividade deverá gerar outros impactos de forma indireta, uma 
vez que a supressão de parte da vegetação acabará expondo outras áreas a efeito de borda e ace-
lerando a fragmentação de habitats, além de expor o solo às intempéries que intensifi cam os 
processos erosivos. No ecossistema este é um impacto considerável. O impacto é do tipo direto, 
com duração permanente, localizado e irreversível”. Isto é ou não é um impacto de grau elevadís-
simo? Discordamos da classifi cação do EIA também, pois ele classifi ca quase tudo como peque-
no ou médio impacto, agora se um impacto como este não é elevado, não sei o que é. Mayla fala 
ainda sobre a importância da área rural para o equilíbrio ambiental da cidade; como atenuante 
climático; como cinturão verde de amortecimento; para evitar a conurbação com municípios vi-
zinhos e seus impactos negativos; a riqueza de sua produção agrícola; a importância das ativida-
des turísticas, de lazer, comerciais e de serviços que ocorrem ali movimentando a economia. Fa-
zendas que são modelo de agroecologia foram totalmente desconsideradas, como se não fi zessem 
parte da economia e não contribuíssem para o desenvolvimento da região. 68% da área a ser de-
sapropriada é rural, o que deve gerar o impacto de perda da produção agropecuária e de fertilida-
de do solo, qual o preço disso? Aquela compensação é ridícula, pois eles computam, por exemplo, 
o preço do cafezal hoje e colocam um valor, mas não levam em conta que o café produz por 
cerca de 25 anos, então aquela família tem a expectativa de renda por este período, e o seu lucro 
cessante só equivale ao preço dos pés existentes? Caramba, assim fi ca fácil compensar. O fato é 
que este Estudo de Impacto Ambiental efetuado é muito defi ciente e não pode ser levado a sério 
por gestores públicos sérios. A sociedade não aceita mais projetos mal elaborados que podem 
trazer grandes conseqüências para a sua qualidade de vida. E é isso que vai acontecer se este 
projeto for levado a termo e o Conselho Municipal de Meio Ambiente não pode compactuar com 
isso. Em razão do que foi demonstrado com números, imagens, legislação e argumentação é que 
as propostas principais que temos apresentado em todos os debates e audiências que temos parti-
cipado, são para exigir a apresentação de um novo estudo de impacto ambiental; solicitar a redu-
ção da área desapropriada e realizar mais audiências públicas nas cidades da RMC para que a 
população seja melhor informada, alguém discorda disso? Creio que fi ca claro, como já manifes-
tado nas duas audiências públicas realizadas, que não fi cou demonstrado a viabilidade ambiental 
desta Ampliação. Ao contrário, as lacunas, imperfeições e propostas apresentadas indicam a sua 
inviabilidade ambiental, pois o projeto inserido no EIA-RIMA constitui-se de um verdadeiro 
traçado de desrespeito à vida humana, atentando diretamente contra a saúde ambiental, contra 
comunidades tradicionais e contra o patrimônio natural da região, ferindo bens e direitos que 
pertencem a toda sociedade, não havendo como aprová-lo. Tinha mais coisas para mostrar, mas 
devido à hora, vou interromper por aqui e passar para o conselheiro Victor, para que ele demons-
tre com os levantamentos que fez, porque os números apregoados pela Infraero não batem e não 
dão sustentação ao projeto. Victor faz uma explanação sobre a distância entre as pistas compara-
tivamente a outros aeroportos do Brasil e do mundo (mostrando as pistas de Madri, Londres, 
Miami, Nova York, Paris, etc). A distância proposta de 3500 metros entre uma pista e outra não 
existe em nenhum outro aeroporto do mundo. O padrão varia de 800 a 1200, 1700 metros. Aero-
portos bem maiores com muito mais movimento tem uma pista única ou elas se entrecruzam, o 
que pode propiciar novos traçados. Viracopos recebeu 1,1 milhão de passageiros em 2008, esse 
ano já recebeu 1,6 milhão até julho, e deve quadruplicar o seu movimento até o fi nal do ano, isso 
tudo sem precisar ampliar o aeroporto, eis que este se encontrava sub-utilizado. Então para que a 
urgência? A previsão para 2025 é receber 60 milhões de passageiros, o que signifi ca praticamen-
te a metade de todos os passageiros transportados no Brasil o ano passado, que foram 113 milhões 
de passageiros. Então quer dizer que Viracopos sozinho vai transportar o que metade de todos os 
aeroportos do país transportam? Ora, façam me o favor, alguma coisa esta errada nessa megalo-
maníaca ampliação. E isto signifi ca que ele vai transportar 60 vezes mais passageiros, sendo que 
o número de pouso e decolagem só vai aumentar 17 vezes, como é que pode, algo está errado 
nessa matemática, os números não batem, portanto, não justifi cam a ampliação. Ninguém é con-
tra a ampliação do número de balcões de atendimento, do estacionamento, o que for para dar mais 
comodidade ao passageiro, somos contra a existência desta enorme área reservada para a amplia-
ção, que coincidentemente vai até a fronteira com Indaiatuba, sem necessidade justifi cada, e que 
vai causar um tremendo impacto ambiental, conforme a Mayla já demonstrou. Dá para reduzir a 
área, modifi car o projeto e ampliar do mesmo jeito. Mayla pergunta se algum outro conselheiro 
tem comentários a fazer, ou dúvidas a tirar, se há alguma discordância com o que foi apresentado. 
Não há manifestações. O Secretário Paulo Sérgio pede a palavra para dizer, que apesar de não ter 
visto a apresentação toda, por ter chegado tarde devido ao compromisso com o Secretário de 
Estado, tem considerações a fazer relativas à proposta apresentada anteriormente pela Secretaria 
de Meio Ambiente que ele reputa importante. Passa a discorrer novamente sobre a mesma, depois 
pergunta a Mayla se ela trouxe por escrito o texto apresentado? Mayla responde que vai constar 
da ata e que depois vai entregar um texto para as comissões e conselheiros que retrata o que foi 
apresentado verbalmente e no power point, e que se coloca a disposição do Conselho para qual-
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quer discussão ou informação, mesmo não fazendo mais parte do mesmo. O Secretário cumpri-
menta os conselheiros, diz que se não fosse a mobilização do Conselho este assunto não estaria 
sendo discutido como foi e que o conselho tem um papel importante para a sociedade por isso. 
Que ele espera poder trabalhar junto com o conselho para o que for melhor e possível para o meio 
ambiente. Todos estamos cientes que o projeto da Infraero tem problemas, e a orientação do 
prefeito é para minimizá-los. A presidente diz, que bom que conseguimos alterar a visão de algu-
mas autoridades. Eu poderia fi car aqui falando muito mais sobre os defeitos do EIA/RIMA e da 
proposta em análise, mas o meu tempo está acabando. Só queria registrar que este caso da amplia-
ção de Viracopos refl ete bem a importância da autonomia e independência do Conselho na apre-
ciação de projetos oriundos do executivo. O intuito do Conselho é sempre colaborar para aperfei-
çoar as propostas e projetos apresentados, esta é sua função, para isto ele existe. A interlocução 
com o governo deve existir, mas de maneira séria, transparente e madura, como tem sido a evo-
lução da sociedade civil nas últimas décadas. Hoje não estamos mais no autoritarismo, e as deci-
sões que envolvem interesses públicos tem que ser amplamente debatidas, que isto sirva de exem-
plo. Antes de encerrar, as conselheiras Roseli e Eleonore, pedem a todos os conselheiros uma 
salva de palmas para a conselheira Mayla, por sua postura e trabalho realizado na presidência do 
Comdema, solicitando que conste em ata os cumprimentos e aplausos para a presidente. Nada 
mais havendo a registrar, eu, Mayla Yara Porto, lavrei a presente ata.

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA
CONVOCAÇÃO INSCRIÇÃO PARA A ELEIÇÃO DO 

PRESIDENTE
O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais, aten-
dendo a deliberação do pleno e nos termos da Lei Municipal nº 10.841 e do Decreto 
Municipal nº 13.878/02, efetua convocatória para a inscrição dos candidatos ao cargo 
de presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

INSCRIÇÃO
Os interessados deverão se inscrever nos dias 07 e 08 de outubro de 2009, das 10:00hs 
às 12:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, na Secretaria-Executiva do Conselho, 19º andar 
do Paço Municipal (Av. Anchieta, 200, centro), sendo certo que somente poderão se 
inscrever os conselheiros no exercício da titularidade na gestão 2009 -2011.

PAULO SÉRGIO GARCIA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

(03, 06/10)

PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. PREFEITO
PORTARIA Nº 70873/2009 - Revogar o item da portaria n° 69985/2009, que nomeou 
o Sr. Walter Frias Reina, matrícula nº 118226-9, como Coordenador Geral, junto a 
Unidade Executora Local - UEL do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.
Nomear o Sr. FERNANDO VAZ PUPO, matrícula nº 1182870, como Coordenador Geral, 
junto a Unidade Executora Local - UEL do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

PORTARIA N.º 70821/2009 - Conceder, a partir de 10/09/2009, a exoneração solicita-
da pela servidora LUCIANA INEZ DOS SANTOS RODRIGUES, matrícula nº 118608-
6, do cargo de Agente de Educação Infantil, junto a Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 70817/2009 - Retifi car, a portaria n° 70772/09, que passa ter a se-
guinte redação:
Revogar, a partir de 03/08/2009, o item da portaria n° 68761/2008, que nomeou a ser-
vidora MARIA ROSA VIEIRA DE CARVALHO, matrícula nº 67.926-7, para exercer 
o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de Saúde Barão Geraldo da 
Coordenadoria Distrital de Saúde – Norte do Departamento de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Nomear, a partir de 03/08/2009, a servidora SVETLANA TOBIAS NOVIKOFF DA 
CUNHA RIBEIRO, matrícula n° 110064-5, para exercer em comissão o cargo de Che-
fe de Setor, junto ao Centro de Saúde Barão Geraldo da Coordenadoria Distrital de 
Saúde – Norte do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.º 70814/2009 - Retifi car, a portaria n° 70795/09, que passa a ter a 
seguinte redação:
Revogar, a partir de 01/09/2009, o item da portaria n° 65856/05, que nomeou o servi-
dor VITOR DE SOUZA CARNEIRO, matrícula n° 915963, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Setor junto ao Setor de Árvores e Flores da Coordenadoria Se-
torial de Arborização, Conservação de Vias Públicas e Áreas Verdes do Departamento 
de Parques e Jardins da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Nomear, a partir de 01/09/2009, o servidor VALDECIR DA SILVA, matrícula n° 
63294-5, para exercer em comissão o cargo de Chefe de Setor, junto ao Setor de Árvo-
res e Flores da Coordenadoria Setorial de Arborização, Conservação de Vias Públicas 
e Áreas Verdes do Departamento de Parques e Jardins da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura.

PORTARIA N.º 70796/2009 - Retifi car o item da portaria n° 70796/09:
ONDE SE LÊ: ROBERTO HARUKY MIYAMOTO
LEIA-SE: ROBERTO HARUKI MIYAMOTO

PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 70852/2009 - Designar no período de 31/01/2009 a 06/04/2009, a 
servidora MARIA CRISTINA NOGUEIRA NANUCI, matrícula n° 108237-0, para 
nos termos do artigo 26 da lei 12987/07, exercer em caráter de substituição o cargo 
de Diretor Educacional junto a CEMEI Ruy de Almeida Barbosa, com jornada de 36 
horas semanais.

PORTARIA Nº 70853/2009 - Designar no período de 20/12/2008 a 02/04/2009, a 
servidora SOLANGE MARTINS PEREIRA RODRIGUES, matrícula n° 109699-0, 
para nos termos do artigo 26 da lei 12987/07 exercer em caráter de substituição o 
cargo de Diretor Educacional junto ao EMEF Dr. Edson Luis Chaves, com jornada de 
36 horas semanais.

PORTARIA Nº 70855/2009 - Designar no período de 04/02/2009 A 06/04/2009, a 
servidora MARLENE RODRIGUES DE SOUZA, matrícula n° 109535-8, para nos 
termos do artigo 26 da lei 12987/07 exercer em caráter de substituição o cargo de Di-
retor Educacional junto ao CEMEI Parque Itajaí, com jornada de 36 horas semanais.

PORTARIA Nº 70875/2009 - Designar no período de 20/12/2008 a 14/04/2009, a 
servidora THAÍS CARVALHO ZANCHETA PENTEADO, matrícula n° 108230-2, 
para nos termos do artigo 26 da lei 12987/07 exercer em caráter de substituição o 
cargo de Diretor Educacional junto a EMEF Lourenço Belocchio, com jornada de 36 
horas semanais.

PORTARIA Nº 70876/2009 - Conceder a servidora FABÍOLA RODRIGUES, ma-
trícula nº 108.874-2, titular efetiva do cargo de Especialista Cultural Turístico, licença 
sem vencimentos, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01/10/2009.

COMUNICADO 159/09
A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras, no uso de suas atribuições, COMUNI-
CA o deferimento parcial do recurso relacionado abaixo face ao exposto.
O processo de fi nalização do enquadramento dos servidores, seguindo os parâmetros 
da Lei nº 12.012/04, anexo XIV, foi concluído até a Fase II por determinação do dis-
posto no artigo 44 da Lei 12.985/07.

ANEXO XIV - NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO: CARGO DE AGENTE 
PÚBLICO MUNICIPAL

CLASSE NÍVEL DE CAPACITAÇÃO CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO

A

I EXIGÊNCIA MÍNIMA DA CLASSE

II 20 HORAS

III 40 HORAS

IV 60 HORAS

B

I EXIGÊNCIA MÍNIMA DA CLASSE

II 40 HORAS

III 60 HORAS

IV 90 HORAS

C

I EXIGÊNCIA MÍNIMA DA CLASSE

II 60 HORAS

III 90 HORAS

IV 120 HORAS

D

I EXIGÊNCIA MÍNIMA DA CLASSE

II 90 HORAS

III 120 HORAS

IV 150 HORAS

V 180 HORAS

Tal revisão e fi nalização do enquadramento dos servidores optantes da Lei 12012/04, 
para o cargo de Agente Público Municipal e todas as suas especialidades, só contem-
plou aquelas capacitações que se enquadravam na carga horária estipulada no anexo 
acima citado, ou seja, iguais ou superiores a 60 horas, e aquelas estipuladas nos 
critérios estabelecidos pela Resolução 01/08 de 27/02/2008:
“ Art.2º. A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras avaliará os títulos de servidores 
ativos, optantes pela Lei nº12012/04, na data de sua vigência, devidamente protocolizados 
até 31.08.07, obedecidos os prazos de enquadramento previstos na Lei nº 12012/04.”
“Art.7º. Não serão aceitos para enquadramento no nível de Capacitação, títulos 
oriundos de Estágios”.
“Art.19. Somente serão validados para enquadramento os títulos que tenham estrita 
compatibilidade com o cargo do servidor e com as áreas onde seja possível sua atu-
ação como titular conforme Anexo único desta resolução.”
(grifos nossos)
A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras, no uso de suas atribuições, reuniu-se em 
17/06/2009 e analisou o presente recurso com base no disposto na Resolução 01/08 
de 27/02/2008.
Verifi cou-se que o título apresentado se enquadrava nos parâmetros estabelecidos pela 
Lei 12.012/04, anexo XVIII
Assim o título de Capacitação em Informática de 100 horas, protocolizado sob o 
nº 04/10/44584 em 06/09/04, foi deferido e aproveitado para fi nalização da lei nº 
12.012/04, o que pode ser observado em seu Demonstrativo de Enquadramento. Este 
se deu na Classe C, nível de Capacitação III, equivalente a 90 horas de Capacitação, 
de acordo com o anexo XIV da referida lei.
A fi nalização da Lei nº 12.012/04 na Classe C nível de Capacitação III equivale ao 
enquadramento na Lei nº 12.985/07 no Grupo B, nível 1.
Títulos de Capacitação concluídos após a Fase II da Lei 12012/04, no seu caso 31/12/04, 
e o de Ensino Médio, não foram considerados para o enquadramento no PCCV 2007 e 
serão analisados quando da progressão prevista na Lei 12985/07, artigos 20 à 22.
Os títulos entregues fora do prazo estabelecido no artigo 2º da Resolução 01/08 de 
27/02/2008, ou seja, 31/08/2007, poderão, ou não, ser analisados quando da progres-
são prevista na Lei 12985/07, artigos 20 à 22.
MATRÍCULA PROTOCOLO DATA
908711 08/10/42907 05/09/2008

COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DE CARREIRAS

COMUNICADO 160/09
A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras, no uso de suas atribuições, divulga o 
indeferimento dos recursos relacionados abaixo face ao exposto.
O processo de fi nalização do enquadramento dos servidores, seguindo os parâmetros 
da Lei nº 12.012/04, anexo XIV, foi concluído até a Fase II por determinação do dis-
posto no artigo 44 da Lei 12.985/07.

ANEXO XIV - NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO: CARGO DE AGENTE 
PÚBLICO MUNICIPAL

CLASSE NÍVEL DE CAPACITAÇÃO CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO

A

I EXIGÊNCIA MÍNIMA DA CLASSE

II 20 HORAS

III 40 HORAS

IV 60 HORAS

B

I EXIGÊNCIA MÍNIMA DA CLASSE

II 40 HORAS

III 60 HORAS

IV 90 HORAS
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C

I EXIGÊNCIA MÍNIMA DA CLASSE

II 60 HORAS

III 90 HORAS

IV 120 HORAS

D

I EXIGÊNCIA MÍNIMA DA CLASSE

II 90 HORAS

III 120 HORAS

IV 150 HORAS

V 180 HORAS

Tal revisão e fi nalização do enquadramento dos servidores optantes da Lei 12012/04, 
para os cargos de Agente Público Municipal e todas as suas especialidades, só contem-
plou aquelas capacitações que se enquadravam na carga horária estipulada no anexo 
acima citado, ou seja, iguais ou superiores a 60 horas, e aquelas estipuladas nos 
critérios estabelecidos pela Resolução 01/08 de 27/02/2008:
“ Art.2º. A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras avaliará os títulos de servidores 
ativos, optantes pela Lei nº12012/04, na data de sua vigência, devidamente protocolizados 
até 31.08.07, obedecidos os prazos de enquadramento previstos na Lei nº. 12012/04.”
E
“Art.19. Somente serão validados para enquadramento os títulos que tenham estrita 
compatibilidade com o cargo do servidor e com as áreas onde seja possível sua atu-
ação como titular conforme Anexo único desta resolução.”
Assim, os títulos de Ensino Médio, Técnico e Superior, não foram considerados 
para o enquadramento na Lei 12012/04.
Para o cargo de Monitor Infanto Juvenil I, por determinação da Lei 12.985/07, o en-
quadramento se deu no Grupo D, cujo requisito de ingresso é o Ensino Médio.
Desta forma, para progressão vertical prevista na Lei 12985/07, artigos 20 a 22, segun-
do Anexo IV, só serão utilizados títulos de Educação Profi ssional (Técnico), Capaci-
tação de 240 horas ou curso de Nível Superior.
Os títulos de capacitação concluídos após a Fase II da Lei 12012/04, no seu caso 
31/12/2004, não foram considerados para o enquadramento no PCCV 2007 e serão 
analisados quando da progressão prevista na Lei 12985/07.
Os títulos entregues fora do prazo estabelecido no artigo 2º da Resolução 01/08 de 
27/02/2008, ou seja, 31/08/2007, poderão, ou não, ser analisados quando da progres-
são prevista na Lei 12985/07.
MATRÍCULA PROTOCOLO DATA
883123 08/10/29837 17/06/2008

COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DE CARREIRAS

COMUNICADO 161/09
A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras, no uso de suas atribuições, COMUNI-
CA o indeferimento dos recursos listados abaixo.
MATRÍCULA PROTOCOLO DATA DATA RESPOSTA
  PROTOCOLO COMISSÃO
1026755 08/10/19932 18/04/2008 24/06/2009
1033034 08/10/13871 02/04/2008 24/06/2009
1085492 08/50/00795 10/04/2008 24/06/2009
1105361 08/10/17929 11/04/2008 24/06/2009
1110942 08/70/01581 07/04/2008 24/06/2009

COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DE CARREIRAS

COMUNICADO - PARECER JUNTA MÉDICA OFICIAL
O DPSS - Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, em cumprimento a nor-
mativa legal, COMUNICA que a Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de 
Campinas exarou o seguintes pareceres:
INTERESSADO: MARCIA APARECIDA LOPES
PROTOCOLO: 2009/10/18001
ASSUNTO: RECURSO LTS
PARECER: DEFERIDO

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
Edital nº 003/2009 - Médicos

O DPSS - Departamento de Promoção à Saúde do Servidor COMUNICA o resultado 
do exame médico pré-admissional dos candidatos abaixo relacionados:
CARGO NOME AVALIAÇÃO
MÉDICO - PSIQUIATRA FABIO ROQUE IEIRI APTO
MÉDICO - PSIQUIATRA MAURICIO NASCIMENTO VERRESHI APTO
MÉDICO - PSIQUIATRA LIUSA MARIA MACEDO DE MORAES APTO
MÉDICO - PSIQUIATRA BRUNO MARCELLO MENDONÇA NASCIMENTO APTO
MÉDICO - GINECOL. OBSTETRICIA VANESKA DE CARVALHO MELHADO APTO
MÉDICO - GINECOL. OBSTETRICIA THAISA GUEDES BORTOLETTO APTO
MÉDICO - GINECOL. OBSTETRICIA EIJI KASHIMOTO APTO
MÉDICO - GINECOL. OBSTETRICIA VANESSA DE SOUZA SANTOS MACHADO APTO
MÉDICO - CLÍNICO GERAL FELIPE SILVA RAMPAZZO NÃO COMPARECEU

JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA
Depto Promoção à Saude do Servidor

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE

Em 02 de Outubro de 2009
Processo Administrativo nº 08/10/11. 838 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS - Pregão Eletrônico nº 126/2008 - Objeto: Registro de preço de medi-
camentos na forma de comprimidos.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de 
Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 1.119.793,46 (Um milhão 
cento e dezenove mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) em 
favor das empresas como segue:
- BENNAMED FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e 
cinco mil reais), para o fornecimento do lote 30, Ata de Registro de Preço n° 234/08;
- BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 30.112,20 (Trinta 
mil, cento e doze reais e vinte centavos), para o fornecimento dos lotes 31 e 50, Ata de 
Registro de Preço n° 237/08;
- COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.no valor de R$ 359.568,30 

(Trezentos e cinqüenta e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), para 
o fornecimento dos lotes 2, 13, 15, 22, 34, 40 e 41, Ata de Registro de Preço n° 246/08;
- CELLOFARM LTDA. no valor de R$ 227.640,00 (Duzentos e vinte e sete mil, 
seiscentos e quarenta reais), para o fornecimento dos lotes 25 e 32, Ata de Registro 
de Preço n° 235/08;
- CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. no valor de R$ 
18.570,00 (Dezoito mil e quinhentos e setenta reais), para o fornecimento do lote 10, 
Ata de Registro de Preço n° 249/08;
- CIMED – INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. no valor de R$ 40.000,00 
(Quarenta mil reais), para o fornecimento do lote 17, Ata de Registro de Preço n° 236/08;
- CRISTÁLIA – PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS no valor de R$ 
1.404,00 (Um mil quatrocentos e quatro reais), para o fornecimento do lote 43, Ata de 
Registro de Preço n° 251/08;
- DISTRIB. DE DROGAS R.N. LTDA. no valor de R$ 6.650,00 (Seis mil, seiscentos e 
cinqüenta reais), para o fornecimento do lote 21, Ata de Registro de Preço n° 247/08;
- E M S S/A no valor de R$ 1.400,00 (Um mil, quatrocentos reais), para o fornecimen-
to do lote 48, Ata de Registro de Preço n° 250/08;
- GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 4.438,46 
(Quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), para o fornecimen-
to dos lotes 19 e 49, Ata de Registro de Preço n° 239/08;
- INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 130.684,00 (Cento e trinta 
mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), para o fornecimento dos lotes 23, 27 e 38, Ata 
de Registro de Preço n° 243/08;
- LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. no va-
lor de R$ 6.968,00 (Seis mil, novecentos e sessenta e oito reais), para o fornecimento 
do lote 18, Ata de Registro de Preço n° 248/08;
- MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS no valor de R$ 41.310,00 
(Quarenta e um mil, trezentos e dez centavos), para o fornecimento do lote 29, Ata de 
Registro de Preço n° 242/08;
- MERCK S/A no valor de R$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais), para o forneci-
mento do lote 46, Ata de Registro de Preço n° 240/08;
- PORTAL LTDA. no valor de R$ 60.638,00 (Sessenta mil, seiscentos e trinta e oito 
reais), para o fornecimento dos lotes 3 e 11, Ata de Registro de Preço n° 241/08;
- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. no valor de R$ 84.487,50 (Oitenta e quatro 
mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), para o fornecimento dos 
lotes 1, 4, 5, 9, 35 e 36, Ata de Registro de Preço n° 238/08;
- SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. no valor de R$ 35.581,00 (Trin-
ta e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais), para o fornecimento do lote 6, Ata de 
Registro de Preço n° 244/08;
- UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA S.A no valor de R$ 4.902,00 (Quatro mil, nove-
centos e dois reais), para o fornecimento do lote 33, Ata de Registro de Preço n° 245/08;

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE

Em 02 de Outubro de 2009
Processo Administrativo nº 08/10/11. 839 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS - Pregão Eletrônico nº 143/2008 - Objeto: Registro de preço de medi-
camentos na forma de comprimidos analgésicos e saúde mental a serem utilizados na 
Rede Municipal de Saúde.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no art. 
3º do Decreto Municipal nº 14.217/03, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de Registro de 
Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 851.646,90 (Oitocentos e cinqüenta e um mil, 
seiscentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) em favor da empresa como segue:
- BH FARMA COMÉRCIO LTDA. no valor de R$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e 
quatrocentos reais), para o fornecimento do lote 30, Ata de Registro de Preço n° 254/08;
- BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 42.000,00 (Quarenta e 
dois mil reais), para o fornecimento dos lotes 39, Ata de Registro de Preço n° 255/08;
- COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. no valor de R$ 149.875,20 
(Cento e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), para 
o fornecimento do lote 4, 8, 16, 19 e 27, Ata de Registro de Preço n° 259/08;
- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. no valor de 
R$ 28.308,00 (Vinte e oito mil, trezentos e oito reais), para o fornecimento do lote 17 
e 33, Ata de Registro de Preço n° 266/08;
- DISTRIB. DE DROGAS R. N. LTDA. no valor de R$ 1.480,00 (Um mil quatrocen-
tos oitenta reais), para o fornecimento do lote 34, Ata de Registro de Preço n° 267/08;
- LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. no va-
lor de R$ 260.580,00 (Duzentos e sessenta mil e quinhentos e oitenta reais), para o 
fornecimento dos lotes 7, 9, 10, 23 e 28, Ata de Registro de Preço n° 262/08;
- PORTAL LTDA. no valor de R$ 10.409,20 (Dez mil, quatrocentos e nove reais e vinte 
centavos), para o fornecimento dos lotes 2 e 14, Ata de Registro de Preço n° 265/08;
- PRODIET FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 59.150,00 (Cinqüenta e 
nove mil, cento e cinqüenta reais), para o fornecimento do lote 22, Ata de Registro de 
Preço n° 257/08;
- S W COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. no valor de R$ 104.020,00 
(Cento e quatro mil e vinte reais), para o fornecimento dos lotes 1, 3 e 36, Ata de 
Registro de Preço n° 261/08;
- UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S. A no valor de R$ 
65.685,00 (Sessenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e cinco reais), para o forneci-
mento dos lotes 12, 20 e 25, Ata de Registro de Preço n° 253/08;
- UCI-FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 34.739,50 
(Trinta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos), para o for-
necimento dos lotes 13, 21 e 35, Ata de Registro de Preço n° 258/08;

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE

Em 02 de Outubro de 2009
Processo Administrativo nº 08/10/11. 840 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS - Pregão Eletrônico nº 144/2008 - Objeto: Registro de preço na forma 
de comprimidos para DST e Cardiologia.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no art. 
3º do Decreto Municipal nº 14.217/03, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de Registro 
de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 940.731,80 (Novecentos e quarenta mil, 
setecentos e trinta e um reais e oitenta centavos) em favor das empresas como segue:
- AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP no valor de 
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R$ 147.778,00 (Cento e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais), para o 
fornecimento dos lotes 2 e 13, Ata de Registro de Preço n° 293/08;
- BH FARMA COMÉRCIO LTDA. no valor de R$ 59.880,00 (Cinqüenta e nove 
mil, oitocentos e oitenta reais), para o fornecimento do lote 23, Ata de Registro de 
Preço n° 289/08;
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE no valor de R$ 9.226,00 (Nove 
mil, duzentos e vinte e seis reais), para o fornecimento dos lotes 5, 6 e 19, Ata de 
Registro de Preço n° 294/08;
- CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. no valor de R$ 
33.950,00 (Trinta e três mil, novecentos e cinqüenta reais), para o fornecimento do 
lote 8, Ata de Registro de Preço n° 001/09;
- CIMED – INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. no valor de R$ 377.020,00 
(Trezentos e setenta e sete mil e vinte reais), para o fornecimento dos lotes 4, 14 e 44 
Ata de Registro de Preço n° 295/08;
- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. no valor 
de R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais), para o fornecimento do lote 37, Ata de 
Registro de Preço n° 286/08;
- DISTRIBUIDORA DE DROGAS R. N. LTDA. no valor de R$ 17.743,80 (Dezes-
sete mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), para o fornecimento dos 
lotes 30, 33 e 40, Ata de Registro de Preço n° 291/08;
- E M S S/A no valor de R$ 108.260,00 (Cento e Oito mil, duzentos e sessenta reais), para 
o fornecimento dos lotes 25, 26, 32,38, 39 e 41, Ata de Registro de Preço n° 285/08;
- GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 16.800,00 
(Dezesseis mil e oitocentos reais), para o fornecimento dos lotes 10 e 16, Ata de Re-
gistro de Preço n° 287/08;
- INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 1.977,00 (Um mil, novecentos e 
setenta e sete reais), para o fornecimento do lote 20, Ata de Registro de Preço n° 292/08;
- LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. no va-
lor de R$ 7.990,00 (Sete mil, novecentos e noventa reais), para o fornecimento do lote 
1, Ata de Registro de Preço n° 296/08;
- PHARLAB IND.FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 7.800,00 (Sete mil, 
oitocentos reais), para o fornecimento do lote 3, Ata de Registro de Preço n° 288/08;
- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. no valor de R$ 150.507,00 (Cento e cin-
qüenta e sete reais), para o fornecimento dos lotes 7, 12, 18, 22, 34 e 42, Ata de 
Registro de Preço n° 290/08;

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE

Em 02 de Outubro de 2009
Processo Administrativo nº 08/10/11. 829 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS - Pregão Eletrônico nº 151/2008 - Objeto: Registro de preço de medi-
camentos de uso tópico.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de 
Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 923.884,50 (Novecentos e 
vinte e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta centavos) em favor das 
empresas como segue:
- AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. no valor de R$ 54.240,00 
(Cinqüenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais), para o fornecimento dos lotes 20, 
21 e 33, Ata de Registro de Preço n° 328/08;
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE no valor de R$ 56.700,00 (Cin-
qüenta e seis mil, setecentos reais), para o fornecimento dos lotes 4 e 6, Ata de Regis-
tro de Preço n° 273/08;
- CHIESI FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 337.200,00 (Trezentos e trinta 
e sete mil e duzentos reais), para o fornecimento dos lotes 32, 34 e 35, Ata de Registro 
de Preço n° 271/08;
- E M S S/A no valor de R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais), para o fornecimen-
to do lote 17, Ata de Registro de Preço n° 270/08;
- INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 143.374,50 (Cento e qua-
renta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinqüenta centavos), para o forneci-
mento dos lotes 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, Ata de Registro de Preço n° 272/08;
- LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. no va-
lor de R$ 30.600,00 (Trinta mil, seiscentos reais), para o fornecimento dos lotes 12 e 
18, Ata de Registro de Preço n° 268/08;
- PRATI, DONADUZZI &CIA LTDA. no valor de R$ 151.240,00 (Cento e cinqüen-
ta e um mil, duzentos e quarenta reais), para o fornecimento dos lotes 09, 10, 15, 30 e 
37, Ata de Registro de Preço n° 269/08;
- UCI-FARMA IND. FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 7.200,00 (Sete mil 
e duzentos reais), para o fornecimento do lote 7, Ata de Registro de Preço n° 275/08;
- VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. no valor de R$ 60.320,00 
(Sessenta mil, trezentos e vinte reais), para o fornecimento dos lotes 3 e 31, Ata de 
Registro de Preço n° 276/08;

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE

Em 02 de Outubro de 2009
Processo Administrativo nº 08/10/11. 828 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS - Pregão Eletrônico nº 165/2008 - Objeto: Registro de preço de medi-
camentos na forma de soluções.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de 
Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 664.707,52 (Seiscentos e 
sessenta e quatro mil, setecentos e sete reais e cinqüenta e dois centavos) em favor das 
empresas como segue:
- AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. no valor de R$ 4.800,00 
(Quatro mil e oitocentos reais), para o fornecimento do lote 1, Ata de Registro de 
Preço n° 318/08;
- COM.CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. no valor de R$ 85.986,52 (Oitenta e 
cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinqüenta centavos), para o fornecimento 
dos lotes 3, 7, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 26, Ata de Registro de Preço n° 319/08;
- DISTRIBUIDORA DE DROGAS R. N. LTDA. no valor de R$ 25.888,00 (Vinte e 
cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais), para o fornecimento dos lotes 25 e 33, Ata 
de Registro de Preço n° 326/08;
- FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE no valor 

de R$ 222.550,00 (Duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinqüenta reais), para o 
fornecimento dos lotes 2 e 32, Ata de Registro de Preço n° 323/08;
- E M S S/A no valor de R$ 95.880,00 (Noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta re-
ais), para o fornecimento do lote 40, Ata de Registro de Preço n° 317/08;
- HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 53.280,00 (Cinqüenta 
e três mil, duzentos e oitenta reais), para o fornecimento dos lotes 11 e 16, Ata de 
Registro de Preço n° 316/08;
- MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS no valor de R$ 27.220,00 
(Vinte e sete mil, duzentos e vinte reais), para o fornecimento dos lotes 5, 18, 31 e 38, 
Ata de Registro de Preço n° 321/08;
- MARIOL INDUSTRIAL LTDA. no valor de R$ 28.306,00 (vinte e seis mil qui-
nhentos e cinqüenta reais), para o fornecimento dos lotes 15, 17 e 34, Ata de Registro 
de Preço n° 329/08;
- LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. no va-
lor de R$ 113.700,00 (Cento e treze mil, setecentos reais), para o fornecimento dos 
lotes 20 e 30, Ata de Registro de Preço n° 325/08;
- IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA. no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil 
e quinhentos reais), para o fornecimento do lote 9, Ata de Registro de Preço n° 322/08;
- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. no valor de 
R$ 4.597,00 (Quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais), para o fornecimento dos 
lotes 13 e 29, Ata de Registro de Preço n° 320/08;

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA

COMUNICADO
A Coordenação da Vigilância em Saúde Leste do município de Campinas, CONSI-
DERANDO a inspeção realizada por técnicos desta Prefeitura Municipal de Campi-
nas em 01/10/2009 no estabelecimento Campinas Day Hospital Sociedade Simples 
Ltda, CNPJ: 02.965.843/0001-58, sito a Rua Benjamin Constant, n° 1991 Cambuí, 
onde foi constatado que a lavanderia não atende as legislações pertinentes quanto 
às condições higiênico-sanitárias, determina: Interdição defi nitiva da lavanderia. A 
interdição foi realizada através do Auto de Infração n° 2518 de 01/10/2009 e Termo de 
Interdição n° 07439 de 01/10/2009. O não cumprimento desta determinação resultará 
em medidas legais cabíveis, de acordo com artigo 122, inciso XX da Lei Estadual 
10.083/98 e Lei Federal 8078/90.

ALESSANDRA MÁRCIA VAZ DE LIMA CHISTE SILVA
Coordenadora VISA-LESTE - 20511

ORDEM DE SERVIÇO 001/2009 – SI/GMC
Normatiza os Procedimentos para Requisição e Fornecimento de 

Cópias dos Relatórios de Serviço, Talões e Controle de Ocorrencias, 
e Documentos Gerados no CECOM, Arquivados na Inspetoria de 
Estatística da Guarda Municipal de Campinas-GMC, bem como a 

Entrega de Documentos para Arquivo
CONSIDERANDO o disposto no inciso XXXIII, do Art. 5º, da Constituição Federal 
de 1988, que assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral;
CONSIDERANDO ainda o prescrito no Art. 103 da Lei Orgânica do Município de 
Campinas, que atribui à Administração o prazo máximo de quinze dias úteis para 
fornecimento de certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres a qualquer cidadão 
e à autoridade judiciária, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que 
negar ou retardar a sua expedição;
CONSIDERANDO também a necessidade de normatização do trâmite do documento 
solicitado do arquivo localizado na Base Operacional I, até a Inspetoria de Estatística 
para as providências decorrentes;
Determina:
1. os pedidos de cópias de documentos arquivados sob a responsabilidade da Inspe-
toria de Estatística deverão ser encaminhados à Superintendência de Inteligência, que 
terá o prazo de até 15 dias úteis para seu fornecimento, contados a partir do recebi-
mento do requerimento na Superintendência.
2. Os requerimentos deverão ser feitos da seguinte forma:
a – por integrantes da GMC: o requerimento de cópia deverá ser retirado junto ao 
Comandante da Base Operacional cujo requerente esteja subordinado, e após o seu pre-
enchimento deverá ser devolvido ao mesmo, que o encaminhará à Superintendência de 
Inteligência. Não será recebido o requerimento entregue pessoalmente pelo GM.
b – por órgãos externos ou particulares: o requerimento deverá ser transmitido atra-
vés do fax n° 3753-1111 ou pelo e-mail estatisticagmc@hotmail.com, endereçado à 
Superintendência de Inteligência, com as seguintes informações: nome, RG, endereço 
e telefone do requerente, número e espécie do documento requerido ou as informações 
que possam conduzir à localização do mesmo; caso o requerente não seja parte cons-
tante no documento, deverá especifi car qual a fi nalidade ou razão do seu pedido. Infor-
mações poderão ser obtidas na Inspetoria de Estatística pelo telefone 3753-1113.
c – os outros órgãos ou setores da SMCASP poderão requerer cópias dos documen-
tos através de despacho ou outra espécie de requerimento, justifi cando o pleito, que 
deverá respeitar o prazo estipulado no item anterior; os requerimentos em regime de 
urgência deverão ser feitos com tempo hábil para adoção das medidas decorrentes;
3. Os documentos solicitados serão retirados na Inspetoria de Estatística, que contatará o 
requerente para retirá-lo mediante apresentação de documento de identidade original;
4. Os particulares que buscarem orientações nas Bases Operacionais ou no Cecom quanto 
ao trâmite para requerimento de cópia de documentos arquivados na Inspetoria de Estatís-
tica deverão ser orientados a cumprir o disposto no item 2.b (somente através de fax);
5. A partir do dia 05 de outubro os Relatórios de Serviço, Talões e Controle de Ocor-
rência e demais documentos cujo arquivo e a guarda sejam competência da Inspetoria 
de Estatística deverão ser entregues diretamente na Superintendência de Inteligência, 
localizada na sede da SMCASP, no horário das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 16h, 
através de guia de remessa com os documentos relacionados;
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Campinas, 02 de outubro de 2009
ELAINE CRISTINA BORIN DA SILVA

Superintendente de Inteligência Guarda Municipal de Campinas
(O ORIGINAL ASSINADO)
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RESOLUÇÃO N.º 190/2009
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de 
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, 
de 15 de dezembro de 1993;
Considerando fi nalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o dis-
posto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, 
que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos 
AIT’s lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 com imposição de penalidade 
processadas em 23/09/2009 à 25/09/2009 abaixo relacionados.
Ficam também notifi cados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas 
nesta Resolução, do início do prazo para, com base no parágrafo 4º do artigo 282 do 
Código de Trânsito Brasileiro, apresentar eventual recurso.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ERSON LUIS BITTENCOURT
Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE OUTROS MUNICÍPIOS
NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PROCESSADAS NO PERÍODO DE 23/09/2009 A 25/09/2009
ENQUADRAMENTO 518.51-DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA
PROCESSADAS EM 25/09/2009
BLQ2704 E1-882504-75 BRL2160 E1-882840-25 BRN1124 E1-882244-05
BSQ7061 E1-878090-45 BZJ1607 E1-882413-45 CJA6376 E1-880024-25
CRA3736 E1-882414-55 CXT2649 E1-881915-15 DEX5722 E1-882782-05
DIU8471 E1-881692-95 DQO9302 E1-882121-95 DRT0288 E1-882857-85
DUG9700 E1-882246-25 DUT1126 E1-882275-95 EAI3251 E1-883338-55
EAR0331 E1-882123-05 EAU0650 E1-749470-75

ENQUADRAMENTO 538.00-ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVER-
SAL
PROCESSADAS EM 25/09/2009
DHZ5755 E1-883031-65 DPL8440 E1-883332-05 DXH5081 E1-881747-95

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO
PROCESSADAS EM 25/09/2009
DBL5350 E1-882888-65 DQW6575 E1-878239-05 EDS3330 E1-882694-05

ENQUADRAMENTO 554.11-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO ESPECIFICADA PELA SINALI-
ZACAO
PROCESSADAS EM 25/09/2009
EAH0525 E1-883166-95

ENQUADRAMENTO 554.12-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - ESTACIONAMENTO ROTATI-
VO
PROCESSADAS EM 25/09/2009
BHG9760 E1-882019-65 CGV5110 E1-882882-05 CHI6934 E1-882319-95
CHN6847 E1-883283-55 CYV7002 E1-882323-25 DDQ5969 E1-882322-15
DMU5167 E1-882918-35 DQI1634 E1-882644-45 DQI5648 E1-882602-65
DQS7172 E1-883288-05 DTW1697 E1-882607-05 DXZ7704 E1-882922-75
EAU1559 E1-882046-05 EDV3262 E1-883284-65 EIC0424 E1-882883-15
GRB4348 E1-882878-75 MND0940 E1-882024-05

ENQUADRAMENTO 554.13-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - PONTO OU VAGA DE TAXI
PROCESSADAS EM 25/09/2009
CDN8280 E1-878520-55 DAU9333 E1-883203-25 EEQ3268 E1-884401-15

ENQUADRAMENTO 554.14-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - VAGA DE CARGA/DESCARGA
PROCESSADAS EM 25/09/2009
BXO8005 E1-881048-35 CAW3029 E1-883004-15 CTN7850 E1-882927-15
DQC4189 E1-882859-05 DSG4733 E1-881916-25

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 25/09/2009
ANH3882 E1-874962-05 BHH7311 E1-882423-35 BLQ8596 E1-882420-05
BMO8289 E1-883326-45 BNR7521 E1-883327-55 BNU8488 E1-882677-45
BTZ3000 E1-883033-85 BVS7946 E1-883367-15 BZD1702 E1-882912-85
BZJ8216 E1-882697-25 BZW9833 E1-882676-35 CGG2589 E1-882649-95
CGG2589 E1-882320-05 CGT9906 E1-878968-25 CNY7644 E1-879398-35
CRE2928 E1-882554-25 CTP8095 E1-882415-65 CZJ9849 E1-881735-85
DAN6470 E1-877035-55 DCQ6490 E1-877312-75 DDJ5242 E1-873990-75
DDP9395 E1-882910-65 DFE8749 E1-882678-55 DFL3420 E1-876947-55
DHY0499 E1-882416-75 DIU0422 E1-877037-75 DIW7371 E1-876820-05
DKX4654 E1-882418-95 DVA9310 E1-883205-45 EAO2998 E1-882373-85
EAW1259 E1-882977-75 EES3716 E1-883330-85 EGN7473 E1-883037-15
EIV1805 E1-883005-25 GXF9083 E1-883036-05 HUA5059 E1-882663-15

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR LOCAL/HORARIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINA-
LIZACAO
PROCESSADAS EM 25/09/2009
GXO6544 E1-881882-15

ENQUADRAMENTO 559.20-PARAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) A MAIS DE 1M
PROCESSADAS EM 25/09/2009
DGP1925 E1-854448-15

ENQUADRAMENTO 567.32-PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANCA DE SINAL LUMINOSO (FISC ELETRO-
NICA)
PROCESSADAS EM 25/09/2009
BRB1214 H1-558865-00 CTP2969 H1-558890-20 CZA7383 H1-558925-40
DUH0365 H1-558923-20 EAI3861 H1-558871-50

ENQUADRAMENTO 574.61-TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGUL ESTABELECIDA PELA 
AUTORIDADE
PROCESSADAS EM 25/09/2009
BIX6115 E1-874196-45

ENQUADRAMENTO 585.12-DEIXAR DE DESLOCAR C/ANTECEDENCIA VEIC P/ FAIXA MAIS A DIREITA QDO FOR MA-
NOBRAR
PROCESSADAS EM 25/09/2009
DBJ4888 E1-879150-85

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR OPERACAO DE CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINA-
LIZACAO
PROCESSADAS EM 25/09/2009
BYM9745 E1-881698-45

ENQUADRAMENTO 605.01-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO
PROCESSADAS EM 25/09/2009
CWZ6672 E1-882581-75 DEY6578 E1-881694-05 DNE7291 E1-881693-05
DRS3888 E1-883346-25

ENQUADRAMENTO 605.03-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - FISCALIZACAO ELETRONICA
PROCESSADAS EM 25/09/2009
AMU9353 H1-559524-90 AOQ3140 H1-559585-40 BHM2687 H1-558917-70
BNE1242 H1-558899-00 BNU8488 H1-559497-40 BOU6816 H1-558699-90
BRR2288 H1-558975-00 CCG3433 H1-558980-40 CCZ3599 H1-559158-60
CFB4420 H1-558973-80 CIA5516 H1-558926-50 CKG8484 H1-558981-50
CNU6482 H1-559433-60 CPK8420 H1-558939-70 CRF1931 H1-558838-50
DBI3414 H1-559429-20 DBJ4888 H1-558831-90 DCG5744 H1-559437-00
DCY4097 H1-558832-00 DDU6219 H1-559538-10 DFT4570 H1-558913-30
DGK6263 H1-558928-70 DHT5762 H1-559228-00 DMU4755 H1-558971-60
DQK7522 H1-559505-10 DQV2089 H1-559564-50 DTY0318 H1-558854-00
DTY3097 H1-558870-40 DUS7742 H1-558955-10 DWR6125 H1-558979-30
DXD1617 H1-559620-60 DXG6997 H1-558948-50 DYJ9199 H1-559621-70
EAM0494 H1-558921-00 EAU4226 H1-558933-10 EAX6532 H1-559240-00
EDQ6408 H1-559150-90 EEW9266 H1-558863-80 EGQ3716 H1-559430-30
KQO3717 H1-559576-60 LAL9271 H1-558911-10

ENQUADRAMENTO 648.30-USAR BUZINA QUE NAO A DE TOQUE BREVE COMO ADVERTENCIA A PEDESTRE OU CON-
DUTORES
PROCESSADAS EM 25/09/2009
DBJ4888 E1-882809-45

ENQUADRAMENTO 703.01-CONDUZIR MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR SEM CAPACETE DE SEGURANCA
PROCESSADAS EM 25/09/2009
DLV5958 E1-881927-25

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 25/09/2009
CCM4071 E1-879038-65 CEJ3954 E1-881015-35 CKG9772 E1-749469-65
CNI7280 E1-882905-15 CYC9118 E1-882503-65 CZJ8578 E1-882579-55
DAX7885 E1-882023-05 DBA3698 E1-883343-05 DFZ9454 E1-878966-05
DGQ5457 E1-882933-75 DMO4071 E1-882781-95 DSY7097 E1-883337-45
DSZ8040 E1-882981-05 DTP7891 E1-882018-55 DUN9130 E1-883820-35
DVM8078 E1-883001-95 EAI0641 E1-878516-15 EAM3509 E1-882273-75
EDW4557 E1-882853-45 EFT5115 E1-884402-25 EGG2314 E1-882984-35
EGO2791 E1-881691-85 EIG7599 E1-882578-45 ERF3388 E1-882242-95

ENQUADRAMENTO 745.50-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%
PROCESSADAS EM 25/09/2009
AMG3813 H1-559051-90 AOH1401 H1-559480-90 BDE0356 H1-559095-90
BGY6457 H1-559319-20 BIE7485 H1-558790-10 BIE9431 H1-559556-80
BJC3443 H1-559595-30 BKJ0426 H1-559402-80 BND5599 H1-558701-00
BNO2742 H1-559281-80 BNR1108 H1-559062-90 BNS6303 H1-559350-00
BOX9090 H1-558826-40 BPC3704 H1-559280-70 BPE8296 H1-559341-20
BQZ0340 H1-559226-80 BQZ4616 H1-559599-70 BRN1946 H1-558723-00
BUU0935 H1-559444-60 BVC8679 H1-559177-30 BYM9745 H1-559367-60
BYT6192 H1-559649-20 BZJ2492 H1-559214-70 BZU1333 H1-559371-00
CAD5124 H1-559391-80 CAI6989 H1-559428-10 CCE0516 H1-559394-00
CCP7160 H1-559648-10 CCY3346 H1-559660-20 CDM6220 H1-559414-90
CEI8539 H1-559323-60 CEK4698 H1-559348-90 CEV3497 H1-559065-10
CEV3497 H1-558823-10 CEZ9887 H1-559054-10 CGT3160 H1-559507-30
CGT9752 H1-559658-00 CIG5636 H1-559332-40 CIX1838 H1-559474-30
CJD7875 H1-558950-70 CJU0394 H1-559423-70 CKD3800 H1-559513-90
CLM2647 H1-559561-20 CMC0237 H1-559635-00 CNX5319 H1-559299-40
COE4433 H1-559499-60 CPF0454 H1-559119-00 CQB9119 H1-559298-30
CQB9129 H1-559029-90 CQB9554 H1-559303-80 CQN3927 H1-559443-50
CRM3837 H1-559465-50 CSJ9227 H1-559607-40 CTP2458 H1-559321-40
CVA4533 H1-558736-20 CXI6463 H1-558959-50 CYA9607 H1-559452-30
CYJ0468 H1-559267-50 CYV9426 H1-559345-60 CYZ8636 H1-559354-40
DBJ5982 H1-559612-90 DBV0248 H1-559087-10 DBV0248 H1-559173-00
DBY7018 H1-559511-70 DBY8798 H1-559515-00 DCK5031 H1-559166-30
DDA3135 H1-559036-50 DDQ0034 H1-559221-30 DDU2788 H1-559316-00
DDV3160 H1-559647-00 DDW9809 H1-559600-80 DEC6928 H1-559328-00
DEK1545 H1-559253-20 DEW2677 H1-559496-30 DEW6255 H1-559542-50
DFE7053 H1-559033-20 DFI7989 H1-559656-90 DFJ4906 H1-559476-50
DFL5448 H1-558759-30 DFO5472 H1-559558-00 DGA3498 H1-559030-00
DGA3498 H1-559190-50 DGC7884 H1-559541-40 DGO6068 H1-559567-80
DGQ8935 H1-559466-60 DGW8329 H1-559436-90 DHQ3123 H1-559288-40
DHZ9800 H1-558711-00 DII3263 H1-558946-30 DIX4024 H1-559399-50
DJG3244 H1-558945-20 DJK5948 H1-559071-70 DKA9722 H1-558750-50
DKC5044 H1-558714-20 DKE1727 H1-558795-60 DKM4417 H1-559516-10
DKT8776 H1-559003-50 DLA7441 H1-558717-50 DLC0102 H1-558782-40
DLC2518 H1-559145-40 DLC6016 H1-559485-30 DLG2095 H1-559460-00
DLR0009 H1-559461-10 DLV9060 H1-559131-10 DMD5254 H1-559640-40
DMI9526 H1-559035-40 DMO9911 H1-559329-10 DMQ7109 H1-558875-90
DMR5850 H1-559118-00 DMT3203 H1-559456-70 DMU2440 H1-559287-30
DMY7358 H1-559327-00 DMY9025 H1-559144-30 DOR6568 H1-559631-60
DPL8411 H1-559463-30 DPQ4162 H1-559592-00 DPQ4318 H1-559529-30
DPR1011 H1-558914-40 DPR9416 H1-559550-20 DPS5588 H1-558977-10
DQB5799 H1-559654-70 DQL3070 H1-559192-70 DQP8447 H1-558705-40
DQR8608 H1-559520-50 DQS6908 H1-559638-20 DQW6511 H1-558873-70
DQZ6459 H1-559307-10 DRB6617 H1-558812-10 DRI7466 H1-558944-10
DRS4407 H1-559286-20 DSE0469 H1-559306-00 DSE3916 H1-559297-20
DSH0124 H1-559464-40 DSN1426 H1-559074-00 DSU2868 H1-559277-40
DSY6117 H1-559334-60 DSY6222 H1-559292-80 DSY6822 H1-558874-80
DSY7047 H1-559291-70 DTJ5733 H1-559197-10 DTP7119 H1-559642-60
DUK9970 H1-558934-20 DUN8614 H1-559378-60 DUO7269 H1-559088-20
DUS7742 H1-558954-00 DVB7785 H1-558768-10 DVL8288 H1-558932-00
DVO0216 H1-559093-70 DVP5174 H1-559196-00 DWG4863 H1-559501-80
DWH7961 H1-559317-00 DWQ9629 H1-559521-60 DXD0716 H1-558891-30
DXD2054 H1-559545-80 DXD3168 H1-559001-30 DXG7048 H1-559168-50
DXH8009 H1-559136-60 DXK5884 H1-559551-30 DXM3270 H1-559624-00
DXX2969 H1-559069-50 DXZ2314 H1-558903-40 DXZ4953 H1-559184-00
DXZ4996 H1-559179-50 DXZ4996 H1-558853-90 DXZ6502 H1-559123-40
DYB5937 H1-559381-90 DYC4256 H1-559180-60 DYG5258 H1-558735-10
DZA7476 H1-558758-20 DZC9114 H1-559013-40 DZP4502 H1-558763-70
DZV2058 H1-559629-40 EAH2559 H1-558909-00 EAI1467 H1-559651-40
EAL9752 H1-559276-30 EAU0265 H1-558713-10 EAW1495 H1-559540-30
EAW1708 H1-559225-70 EAW2098 H1-559591-00 EAW3610 H1-559342-30
EAY3982 H1-558725-20 EAY6159 H1-559344-50 ECQ4058 H1-558698-80
EDD7411 H1-558882-50 EDD7839 H1-559361-00 EDE2238 H1-559313-70
EDH9006 H1-559326-90 EDJ5387 H1-559547-00 EER7011 H1-558734-00
EER7544 H1-559004-60 EER8185 H1-558957-30 EFQ6944 H1-558951-80
EFX4920 H1-559261-00 EGB2668 H1-558810-00 EGC3786 H1-559483-10
EGC4717 H1-559073-90 EGL2676 H1-559340-10 EGL2679 H1-559426-00
EGL4067 H1-558781-30 EHX2483 H1-559633-80 EIC5641 H1-558815-40
EIG5486 H1-558741-70 EIG5486 H1-559435-80 EIQ3934 H1-559523-80
EIV8855 H1-559335-70 EIZ2944 H1-559598-60 EJB6312 H1-559055-20
EJL7393 H1-559172-90 ELB1874 H1-559130-00 FJW0888 H1-559129-00
FSL0013 H1-559032-10 GPE4316 H1-559379-70 HCC1733 H1-558706-50
HFH3642 H1-559038-70 IFP0215 H1-559356-60 JDW2702 H1-559289-50
JKX1104 H1-559431-40 JYS3075 H1-559385-20 KAK6966 H1-559077-20
KDS9231 H1-559200-40 KKF3776 H1-559162-00 KMA6003 H1-559446-80
MDI3309 H1-558983-70

ENQUADRAMENTO 746.30-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 
50%
PROCESSADAS EM 25/09/2009
ATO1818 H1-558728-50 BZK5555 H1-558720-80 CED6258 H1-559589-80
CRH6855 H1-559241-10 DFU4777 H1-559610-70 DFZ6115 H1-559218-00
DGA3498 H1-559451-20 DQL5567 H1-559448-00 DTP0839 H1-559427-00
DTW0171 H1-559293-90 DTZ1891 H1-559628-30 DWW9469 H1-558762-60
DXZ5520 H1-559161-90 DXZ5520 H1-559106-90 EGB6541 H1-559121-20

GERSON LUIS BITTENCOURT
Secretário Municipal de Transportes

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS - EMDEC S/A PAG: 1
MULTAS AITS CANCELADAS 02/10/2009
AITS CANCELADAS - LOTE INICIAL: 66120 - LOTE FINAL: 66120 GERACAO: 1714
DATA DE PROCESSAMENTO....: 02/10/2009
SERIE AIIT PLACA LOTE MOTIVO DO CANCELAMENTO
H1 596450-80 CKJ4799 66120 PRAZO > QUE 30 DIAS
H1 596451-90 CDW4441 66120 PRAZO > QUE 30 DIAS
H1 596452- 0 CWW5875 66120 PRAZO > QUE 30 DIAS
H1 596507- 0 DJL1099 66120 ART. 29 CTB - VEICULO OFICIAL

TOTAL DE LOTES: 1
TOTAL DE AITS NO LOTE: 102
TOTAL DE AITS CANCELADOS VOF: 1 PORCENTAGEM: 0,97%
TOTAL DE AITS CANCELADOS OUTROS MOTIVOS: 3 PORCENTAGEM: 2,91%
TOTAL DE AITS CANCELADOS: 4 PORCENTAGEM: 3,88%

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE
Aos Membros da Comissão

A Senhora Presidente da CPA - Comissão Permanente de Acessibilidade, da Secretaria 
Municipal de Urbanismo, conforme entendimento na reunião mensal de 24/09/2009, 
ata nº 28, CONVOCA todos os membros nomeados na Comissão, para uma Reunião 
Extraordinária a ser realizada no dia 06/10/2009, Terça-feira às 09h00, na Sala do 
O.P. - 2º andar / SEMURB. PAUTA: Plano de Ação da CPA

MAGDA APARECIDA PIZZINATO FERMINO
Presidente CPA

(01, 02, 03/10)

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
FICA CANCELADA A PUBLICAÇÃO DE 01/10/09.
PROT. 09/11/12666 LUIS F TEDESCO PINHEIRO

DEFIRO
PROT. 09/11/11111 FELLOWS COM. E MARKETING

INDEFERIDOS
PROT. 07/17/180 CINE E CO PROD. CINEMATOGRAFICO LTDA – PROT. 08/11/7769 JAIR CORREA – 
PROT. 09/11/5314 J RODRIGUES JR – PROT. 09/11/5306 CAMP PEÇAS REMANUFATURADORA DE AUTO 
PEÇAS LTDA – PROT. 09/11/6813 FACULDADES INTEGRADAS METROPOLITANAS DE CAMPINAS – 
PROT. 08/11/13104 ELIANE DE G MONTEIRO – PROT. 05/11/12482 RITA DE C DOS R SILVEIRA – PROT. 
09/11/11056 JOSE CAPARROZ E CIA LTDA – PROT. 66198/99 E 5637/00 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE 
UNIVERSITARIA LTDA – PROT. 06/11/11009 MARLENE G ROSA NASCIMENTO – PROT. 09/11/6413 NOS-
SA CAIXA S/A – PROT. 09/11/8285 ESCOLA DE ARTES PRÓ MUSICA LTDA
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CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT. 09/11/11000 SANTANA E ASSOC. COMERCIAL LTDA

CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS
PROT. 09/11/11883 JUAN C A DE ALVAREZ E JOVINO – PROT. 09/11/11172 ADVANCE CFC

CANCELE-SE O AIM Nº 181939
PROT. 6135/99 ANDORINHA PARQUE CLUBE

CANCELE-SE O AIM Nº 14455
PROT. 6135/99 ANDORINHA PARQUE CLUB

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 08/11/15540 POSTO DE PONTA LTDA – PROT. 09/11/11769 JOSE A DE OLIVEIRA – PROT. 09/11/4105 
ALAIDE AP. B LOPES – PROT. 03/10/48945 R & B CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – PROT. 13827/61 SE-
BASTIÃO DA SILVA – PROT. 37615/96 BISCOPO – PROT. 21608/85 IVANIA SERAZZI – PROT. 09/11/13287 
GILSON V LOPES – PROT. 09/11/13150 FAENA CONSTRUTORA LTDA – PROT. 09/11/13372 CASA NOSSA 
SENHORA DA PAZ AÇÃO SICIAL FRANCISCANA – PROT. 09/11/9139 JOSELY BARROS M DE FARIA

ENGª ARQTª SIMONE MEDEIROS EYER THOMAZ
Diretora do Deptº de Controle Urbano

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFIRO O PEDIDO DE MUDANÇA DE VINCULAÇÃO DE BOX/APARTAMENTO
PROT. 09/10/17830 GISELE VIANA A ROCHA

CANCELE-SE O AIM Nº 122839
PROT. 09/11/11111 FELLOWS COMUNICAÇÃO E MARKETING 

CANCELE-SE O AIM Nº 122782
PROT. 07/17/180 CINE E CO PROD. CINEMATOGRAFICOS LTDA

INDEFERIDOS
PROT. 09/11/12000 JOSE SALVADOR NEPOMUCENO – PROT. 09/11/10973 MIRCO NARCISO BALDAS-
SO

INDEFIRO COM BASE NO ARTIGO 35 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2003
PROT. 14081/85 VICENTE FERRÃO INCORPORAÇÕES LTDA – PROT. 12993/98 VICENTE RIGITANO 
– PROT. 42203/90 IVOR FAZZIONI – PROT. 24996/80 ANTONIO L F RIBEIRO – PROT. 20152/70 DAVID 
L DOS SANTOS – PROT. 13163/62 RAPHAEL ORSI & FILHO LTDA – PROT. 36823/65 MARIA JOSEFA 
BANNWART – PROT. 8837/76 VALDIR A COSTA – PROT. 14017/68 TELESP – PROT. 52383/01 AGLÊ R 
TERZONI – PROT. 59945/99 JORGE L MORETO – PROT. 6725/82 SINDICATO DOS PROFESSORES DE 
CAMPINAS E REGIÃO

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 20975/70 LUIZ DE CARVALHO – PROT. 11069/61 RAPHAEL ORSI & FILHO LTDA – PROT. 
09/11/10636 PLINIO ALENCAR – PROT. 09/11/10636 PLINIO ALENCAR – PROT. 09/11/10463 MARIALI-
CE C PASSOS – PROT. 09/11/12096 MEDSPORT EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA – PROT. 09/11/11425 
OTAVIO C MUNIZ – PROT. 09/11/13390 ANTONIO DE P P DE ALMEIDA – PROT. 09/11/13149 SOCRA-
TES R DA SILVA – PROT. 09/11/13146 KLEBER P RODRIGUES – PORT. 21313/60 OLICIO P DE ARAUJO 
– PROT. 25884/83 MANOEL S GARCIA – PROT. 09/11/13261 JOÃO B DE M XAVIER – PROT. 09/11/5557 
SANTO COLOMBARI – PROT. 09/11/7027 ANDRE V VIOLA

COMPAREÇA O INTERESSADO, SITO À AV. ANCHIETA N° 200, 2° ANDAR, GUICHE DE ATENDI-
MENO PARA TOMAR CIÊNCIA

PRAZO DE 03 DIAS
PROT. 08/11/4986 JAIME M DA SILVA FILHO - INT Nº 19998

PRAZO DE 30 DIAS
PROT. 08/11/4986 JAIME M DA SILVA FILHO - AIM Nº 122808

02.10.09
ARQTº MARCELO ALEXANDRE JULIANO

Diretor do Deptº. de Uso e Ocupação do Solo

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
INDEFERIDOS
PROT. 57243/01 CAFÉ TEATRO FASCINAÇÃO – PROT. 09/11/13501 LEILA K T LIMA – PROT. 09/11/13467 
C R F FERREIRA CAMPINAS -

02.10.09
ENGª ARQTª SIMONE MEDEIROS EYER THOMAZ

Diretora do Deptº de Controle Urbanismo

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 2415/09
PROMITENTE VENDEDORA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR: ITALO ALFREDO CORTIZO BORGIA
OBJETO DO CONTRATO: VENDA DOS IMÓVEIS CONSUBSTANCIADO SOB OS
 NÚMEROS 37 COM ÁREA DE 270 M² E 38 COM ÁREA
 DE 310 M² AMBOS DA QUADRA 1 DO C.H. JÚLIO DE
 MESQUITA FILHO CAMPINAS/SP.
DATA DA ASSINATURA: 28/08/09
VALOR TOTAL DOS TERRENOS: R$ 154.701,33
PROTOCOLADO: 4291/07
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/09

Campinas, 01 de outubro de 2.009
MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo nº 056/09 – Convite nº 009/09 - Objeto: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços técnicos especializados de consultoria para elaboração de estudos e 
projetos de engenharia
A Comissão Permanente de Licitações decidiu por unanimidade HABILITAR e 
CLASSIFICAR a proposta da empresa ARACÊ SOLUÇÕES, PROJETOS E CON-
SULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.269.813/0001/-
56, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em: 02/10/09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ÁREA DE LICITAÇÕES DO H.M.M.G.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

– PROTOCOLO Nº 1025/2009
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente conserto de monitor de ECG modelo 
DX-920; de oximetro de pulso modelo DX2405 patrimonio 249287 e de modulo de 
oximetria do monitor multiparamétrico modelo DX-2010 LCD, marca Dixtal, com 
base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
Firma: Gamacamp Produtos Hospitalares Ltda., no valor de R$ 1.655,80 (um mil, 
seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos).

Campinas, 01 de outubro de 2009
SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO

Presidente do HMMG

ÁREA DE LICITAÇÕES - ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93
PROTOCOLO Nº 980/2009
- Point Suture do Brasil Ind. Fios Cirurg. Ltda., para os itens 01, 02, 03, 05, e 06 no 
valor total de R$ 1.334,40 (um mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).
- GR Médica Com. e Rep. De Mat. Hosp. Ltda., para o item 04 no valor total de R$ 
54,00 (cinqüenta e quatro reais).
PROTOCOLO Nº 1012/2009
- Aglon Comércio e Representações Ltda., para o item 06 no valor total de R$ 
225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).
- Cirurgica Mafra Ltda., para o item 14 no valor total de R$ 96,00 (noventa e seis 
reais).
- Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., para os itens 02, 20, 23 e 25 no valor total 
de R$ 300,50 (trezentos reais e cinquenta centavos).
- Drogaria Sidarta Ltda-EPP, para os itens 03, 12, 15, 18, 21, 22 e 24 no valor total 
de R$ 177,29 (cento e setenta e sete reais e vinte e nove centavos).
- R.A.P. Aparecida Com. Medicamentos Ltda., para os itens 01, 04, 07, 08, 11, 13, 
16, 17 e 19 no valor total de R$ 1.446,90 (um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais 
e noventa centavos).
PROTOCOLO Nº 1021/2009
- Hosp Méd Cirúrgica Ltda., para os itens 04 e 06 no valor total de R$ 525,60 (qui-
nhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).
- Becton Dickinson Ind. Cirurgicas Ltda., para o item 12 no valor total de R$ 580,00 
(quinhentos e oitenta reais).
- Cirúrgica Mafra Ltda., para os itens 10 e 11 no valor total de R$ 7.268,00 (sete mil, 
duzentos e sessenta e oito reais).
- Gamacamp Produtos Hospitalares Ltda., para o item 09 no valor total de R$ 
2.912,00 (dois mil, novecentos e doze reais).
- Samitech Comércio de Insumos Hosp. Ltda., para o item 02 no valor total de R$ 
1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinqüenta reais).
- Flexor Industrial e Comercial Ltda., para o item 03 no valor total de R$ 2.250,00 
(dois mil, duzentos e cinqüenta reais).
- Nacional Comercial Hospitalar Ltda., para o item 05 no valor total de R$ 148,80 
(cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos).
- Max Medical Com. Prods Méd. e Hosp. Ltda., para o item 07 no valor total de R$ 
81,00 (oitenta e um reais).

Campinas, 01 de outubro de 2009
SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO

Presidente do HMMG

ÁREA DE LICITAÇÕES - ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93
PROTOCOLO Nº 1042/2009
- De Nadai Alimentação e Serviços Ltda., para o item 01 no valor total de R$ 
24.468,64 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro 
centavos).

Campinas, 02 de outubro de 2009
SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO

Presidente do HMMG

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
EDITAL 001/2009 - IMA

A INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA torna público a abertura de CONCURSO PÚBLICO, objetivando o preenchimento de vagas e a formação 
de cadastro reserva em regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, para os cargos/funções relacionados na Tabela I deste Edital. O Concurso Público será regido pelas 
Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, e sua organização e aplicação fi carão a cargo da EQUIPE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA.

TABELA I – DOS CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS
CÓD. CARGO/FUNÇÃO VA-

GAS
CADASTRO RE-

SERVA SALÁRIO PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS

NAC
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. - ADMINIS-

TRAÇÃO DE CONTRATOS
(40 HORAS SEMANAIS)

CADASTRO RESERVA R$ 2.302,13 ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO OU 
ECONOMIA COM REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE

NCT
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. - CONTABILI-

DADE E TESOURARIA
(40 HORAS SEMANAIS)

CADASTRO RESERVA R$ 2.302,13 ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM CONTABILIDADE COM REGISTRO NO CON-
SELHO - CRC
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NAS
ANALISTA DE SISTEMAS JR – ÊNFASE EM 

ESPECIFICAÇÃO
(40 HORAS SEMANAIS)

CADASTRO RESERVA R$ 3.109,27

ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE INFORMÁTICA,
OU

ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA (ESPECIALI-
ZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, MBA OU EQUIVALENTES) COM CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA DE 360 HORAS.

N1D ANALISTA DE SUPORTE JR. - DBA
(40 HORAS SEMANAIS) CADASTRO RESERVA R$ 3.109,27

ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE INFORMÁTICA,
OU

ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA (ESPECIALI-
ZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, MBA OU EQUIVALENTES) COM CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA DE 360 HORAS.

N1S ANALISTA DE SUPORTE JR. - SEGURANÇA
(40 HORAS SEMANAIS) CADASTRO RESERVA R$ 3.109,27

ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE INFORMÁTICA,
OU

ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA (ESPECIALI-
ZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, MBA OU EQUIVALENTES) COM CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA DE 360 HORAS.

N1L
ANALISTA DE SUPORTE JR. - SISTEMAS 

OPERACIONAIS E SERVIÇOS (ÊNFASE LINUX E 
WINDOWS)

(40 HORAS SEMANAIS)
CADASTRO RESERVA R$ 3.109,27

ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE INFORMÁTICA,
OU

ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA (ESPECIALI-
ZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, MBA OU EQUIVALENTES) COM CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA DE 360 HORAS.

N1A
ANALISTA DE SUPORTE JR. - SISTEMAS OPERA-
CIONAIS E SERVIÇOS (ÊNFASE AIX E SOLARIS)

(40 HORAS SEMANAIS)
CADASTRO RESERVA R$ 3.109,27

ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE INFORMÁTICA,
OU

ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA (ESPECIALI-
ZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, MBA OU EQUIVALENTES) COM CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA DE 360 HORAS.

N2D ANALISTA DE SUPORTE PL. - DBA
(40 HORAS SEMANAIS) CADASTRO RESERVA R$ 4.198,65

ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE INFORMÁTICA,
OU

ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA (ESPECIALI-
ZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, MBA OU EQUIVALENTES) COM CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA DE 360 HORAS.
EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 6 MESES COMO ADMINISTRADOR DE BANCO DE 

DADOS - PLENO.

N2A
ANALISTA DE SUPORTE PL. - SISTEMAS OPERA-
CIONAIS E SERVIÇOS (ÊNFASE AIX E SOLARIS)

(40 HORAS SEMANAIS)
CADASTRO RESERVA R$ 4.198,65

ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE INFORMÁTICA,
OU

ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA (ESPECIALI-
ZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, MBA OU EQUIVALENTES) COM CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA DE 360 HORAS.
EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 6 MESES COMO ADMINISTRADOR DE SERVIDORES 

AIX/SOLARIS - PLENO.

N3A
ANALISTA DE SUPORTE SR. - SISTEMAS OPERA-
CIONAIS E SERVIÇOS (ÊNFASE AIX E SOLARIS)

(40 HORAS SEMANAIS)
01 CADASTRO RESERVA R$ 5.671,76

ENSINO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE INFORMÁTICA,
OU

ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA (ESPECIALI-
ZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, MBA OU EQUIVALENTES) COM CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA DE 360 HORAS.
EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 6 MESES COMO ADMINISTRADOR DE SERVIDORES 

AIX/SOLARIS - SÊNIOR

TAC
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - CONTABILI-

DADE E TESOURARIA
(40 HORAS SEMANAIS)

CADASTRO RESERVA R$ 934,42 ENSINO MÉDIO COMPLETO + TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM REGISTRO 
NO CRC.

SSA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS
(40 OU 30 HORAS SEMANAIS)

CADASTRO RESERVA
R$ 934,42 

P/ 40H/S R$ 
764,53 P/ 30 

H/S
ENSINO MÉDIO COMPLETO

PAM ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL I
(40 HORAS SEMANAIS) CADASTRO RESERVA R$ 981,13 

P/ 8H
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 6 MESES EM MANUT. PREDIAL.

NET ENGENHEIRO ELETRICISTA PL. - TELECOM
(40 HORAS SEMANAIS) CADASTRO RESERVA R$ 4.198,65

ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA ELÉTRICA COM MODALIDA-
DE: ELETRÔNICA OU TELECOM E REGISTRO NO CREA.

EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 6 MESES COMO ENGENHEIRO DE TELECOMUNICA-
ÇÕES - PLENO.

TTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA II - TELECOM
(40 HORAS SEMANAIS) 01 CADASTRO RESERVA R$ 1.704,50 ENSINO MÉDIO COMPLETO + TÉCNICO EM ELETRÔNICA.

EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 6 MESES COMO TÉCNICO EM TELECOM - PLENO

TIL TÉCNICO EM INFORMÁTICA I - LABORATÓRIO
(40 HORAS SEMANAIS) CADASTRO RESERVA R$ 1.262,02 ENSINO MÉDIO COMPLETO + TÉCNICO EM ELETRÔNICA OU ELETROTÉCNICA 

OU ELETROELETRÔNICA

T2I
TÉCNICO EM INFORMÁTICA II - ATENDIMENTO 

AO USUÁRIO
(40 HORAS SEMANAIS)

CADASTRO RESERVA R$ 1.704,50 ENSINO MÉDIO COMPLETO + TÉCNICO EM INFORMÁTICA + CNH CATEGORIA B.
EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 6 MESES COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PLENO.

TID
TÉCNICO EM INFORMÁTICA II -

DESENVOLVIMENTO
(40 HORAS SEMANAIS)

05 CADASTRO RESERVA R$ 1.704,50
ENSINO MÉDIO COMPLETO + TÉCNICO EM INFORMÁTICA.

EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 6 MESES EM PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS – PRO-
GRAMADOR PLENO

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Os códigos, cargos/funções, número de vagas, cadastro reserva, salários e os pré-
requisitos são os estabelecidos na Tabela I do presente Edital, também disponibiliza-
dos no site www.equipeassessoria.com.br e no site www.ima.sp.gov.br;
1.1.1. A IMA concede, além dos benefícios legais, Plano de Saúde, Vale Refeição ou 
Vale Alimentação e Seguro de Vida em Grupo;
1.1.2. O resumo das atribuições de cada cargo/função encontra-se especifi cado no 
Anexo II;
1.2. O presente concurso público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data de 
sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Os candidatos 
aprovados poderão ser admitidos para os cargos/funções existentes, para os que forem 
criados e para os que se vagarem durante o prazo de validade do concurso;
1.3. O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera obriga-
toriedade para a INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA de 
contratar, neste período, todos os candidatos classifi cados.
1.3.1. O aproveitamento dos classifi cados reger-se-á, exclusivamente, para atendimen-
to das necessidades e de acordo com os procedimentos vigentes na IMA;
1.3.2. O cadastro reserva, formado por candidatos excedentes à disponibilidade de 
vagas atuais, terá prioridade na contratação futura para as vagas que vierem a surgir 
dentro do prazo de validade deste concurso;
1.4. As provas serão realizadas na cidade de Campinas/SP.
2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Para se inscrever, o candidato deverá ler este Edital na sua íntegra e preencher as 
condições especifi cadas a seguir:
2.1.1. Estar de acordo com os termos do respectivo Edital;
2.1.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 
da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
2.1.3. Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da inscrição,
2.1.4. Quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;
2.1.5. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.6. Não ter sido demitido por justa causa pela IMA, salvo quando invalidada a sua 

demissão por decisão judicial.
3. DO PERÍODO DAS INSCRIÇÕES
3.1. INSCRIÇÃO DE FORMA PRESENCIAL
As inscrições presenciais deverão ser realizadas no período de 13 a 23 de outubro 
de 2009, somente para um dos cargos/funções previstos na Tabela I - DOS CARGOS/
FUNÇÕES E DAS VAGAS, em um dos locais descritos no item 4 deste Edital.
3.2. INSCRIÇÕES PELA INTERNET
As inscrições pela Internet deverão ser realizadas no período de 13 a 25 de outubro 
de 2009, somente para um dos cargos/funções previstos na Tabela I - DOS CARGOS/
FUNÇÕES E DAS VAGAS, conforme item 4 deste Edital.
4. DOS LOCAIS DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições poderão ser realizadas de forma presencial ou pela Internet;
4.2. O candidato deverá obrigatoriamente indicar uma única opção código de Cargo/
Função; tendo em vista que as provas poderão ser realizadas em um único período;
4.3. Efetuada a inscrição e o respectivo pagamento, não será permitida alteração ou 
troca da opção de cargo/função apontada no formulário de inscrição;
4.4. Não será aceita inscrição via postal, fac-símile, correio eletrônico ou fora do pe-
ríodo estabelecido neste Edital;
4.5. INSCRIÇÃO DE FORMA PRESENCIAL
4.5.1. POSTO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CPAT – CAMPINAS 
– CENTRO PÚBLICO DE APOIO AO TRABALHADOR:
4.5.1.1. As inscrições poderão ser realizadas no Posto de Recebimento de Inscrições 
instalado no CPAT – Campinas - Centro Público de Apoio ao Trabalhador, situado 
na Av. Campos Salles, 427, Centro, Campinas, SP – de segunda a sexta-feira, das 
9h00min às 17h00min;
4.5.1.2. Preencher no próprio posto de inscrição com a apresentação de um documento 
de identidade (RG), o Formulário de Inscrição e retirar o boleto bancário para paga-
mento da taxa de inscrição que será de acordo com o capítulo 5 deste Edital;
4.5.2. POSTO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO - UNIDADES DE ATENDI-
MENTO MÓVEL DA PREFEITURA:
4.5.2.1. As inscrições poderão ser realizadas, também, em uma das unidades do 
Atendimento Móvel da Prefeitura Municipal de Campinas, de segunda a sexta das 
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9h00min as 15h00min, sábado das 10h00min as 15h00min e no domingo das 9h00min 
as 12h00min, nos respectivos locais:
Segunda-feira: Mercado Municipal e no Carrefour Campinas / Valinhos;
Terça-feira: Subprefeitura Barão Geraldo e no Paulistão Amoreiras;
Quarta-feira: Terminal Padre Anchieta e no Enxuto;
Quinta-feira: Terminal Ouro Verde e no Extra Amoreiras;
Sexta-Feira: Extra Abolição e Câmara dos Vereadores;
Sábado: Campinas Shopping e no Parque Taquaral ao lado do Portão 1;
Domingo: Posto de Informações Turísticas de Sousas e no Centro de Convivência 
Cultural.
4.6. INSCRIÇÕES PELA INTERNET
4.6.1. As inscrições poderão, também, ser realizadas pela Internet e para inscrever-se 
o interessado deverá:
4.6.2. Acessar o site www.equipeassessoria.com.br, a partir das 08h do dia 13 de ou-
tubro até as 24h do dia 25 de outubro de 2009 (horário de Brasília);
4.6.3. Após as 24h do dia 25 de outubro, o formulário de inscrição não estará mais 
disponibilizado;
4.6.4. Localizar, no site, o “link” correlato a este concurso;
4.6.5. Ler o Edital, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário.
5. DO VALOR E PAGAMENTO E DAS INSCRIÇÕES
5.1. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 27/10/2009 
conforme constante no Boleto Bancário, sendo que o valor da inscrição será de:
5.1.1. R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para os cargos/funções que possuem como pré-
requisito o Ensino Fundamental completo (vide Tabela I);
5.1.2. R$ 30,00 (trinta reais) para os cargos/funções que possuem como pré-requisito 
o Ensino Médio Completo (vide Tabela I);
5.1.3. R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos/funções que possuem como pré-re-
quisito o Ensino Superior (vide Tabela I).
5.2. Para pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto ban-
cário gerado até a data limite do encerramento das inscrições;
5.2.1. Atenção para o horário da rede de atendimento bancário;
5.3. O pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição, conforme item 5.1, 
poderá ser efetuado em toda rede de atendimento bancário;
5.4. A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetuada após a 
respectiva compensação;
5.4.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido, a inscrição do candidato tornar-
se-á sem efeito;
5.4.2. Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada maior ou em 
duplicidade, nem isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o 
motivo alegado, excetuados os casos previstos neste Edital;
5.5. Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, 
transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito ban-
cário em conta corrente, ou por qualquer outra via que não a especifi cada neste Edital. 
O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação dentro do 
período do vencimento do boleto;
5.6. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confi rmação pelo Banco do pagamento 
do boleto referente à taxa;
5.6.1. O candidato poderá acompanhar a situação da sua inscrição através do site da EQUI-
PE CONSULTORIA, www.equipeassessoria.com.br, na página do concurso público, a 
partir de 72 (setenta e duas) horas após a quitação do boleto bancário. Caso verifi que a fal-
ta de informação, o candidato deverá entrar em contato com a EQUIPE CONSULTORIA 
Fone: (19) 3885.5757, de segunda a sexta-feira, das 9h00min às 17h00min;
5.7. O descumprimento das normas para inscrição implicará na sua não efetivação;
5.8. A EQUIPE CONSULTORIA e a IMA não se responsabilizam por solicitações de 
inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;
5.9. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de total responsabi-
lidade do candidato, cabendo a IMA o direito de excluir do Concurso Público aquele 
que não preenchê-la de forma completa, correta e/ou que forneça dados incorretos ou 
inverídicos, ainda que o fato seja constatado posteriormente;
5.10. No ato da inscrição NÃO deverão ser enviadas, à EQUIPE CONSULTORIA ou 
à IMA, quaisquer cópias de documentos, de comprovantes dos pré-requisitos contidos 
na Tabela I deste Edital ou das exigências contidas nos Capítulos 2 e 11. No entanto, 
será automaticamente eliminado do concurso o candidato classifi cado que, ao ser con-
vocado, não os apresentar no ato da admissão, sendo declarada nula a sua inscrição e 
todos os atos dela decorrentes;
5.10.1. Somente para os candidatos benefi ciados pela isenção de taxas, conforme item 
6.1 será exigido, no ato da inscrição, a apresentação dos documentos que comprovem 
as exigências contidas no Capítulo 2.
6. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÕES ISENTAS DE TAXAS
6.1. Nos termos da Lei Municipal nº 11.412, de 06/11/2002 e do Decreto nº. 14.523 
de 14/11/2003, os candidatos que satisfi zerem as condições expressas na Lei ou no 
Decreto Municipal, poderão requerer isenção de taxa de inscrição, nas seguintes con-
dições:
6.1.1. Preencher o Formulário de Inscrição específi co para essa categoria, no período 
de 13 a 23 de outubro de 2009, somente no Posto de Recebimento de Inscrições ins-
talado no CPAT – Campinas - Centro Público de Apoio ao Trabalhador, situado 
na Av. Campos Salles, 427, Centro, Campinas, SP – de segunda a sexta-feira, das 
9h00min às 17h00min;
6.1.2. No ato da inscrição o candidato que pleitear a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição, deverá apresentar os originais e entregar as cópias dos documentos com-
probatórios das situações exigidas pela mencionada lei ou decreto e das condições 
previstas no capítulo 2;
6.1.3. O deferimento ou indeferimento das inscrições requeridas na categoria de isen-
tas será decorrente de análise pela EQUIPE CONSULTORIA e de parecer terminativo 
da Comissão de Concurso da IMA.
7. DAS VAGAS E DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NE-
CESSIDADES ESPECIAIS
7.1. Será assegurado aos portadores de necessidades especiais, no presente Concurso 
Público, reserva de vaga na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, nos 
termos do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Lei 7.853/89, regulamentada 
pelo Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto 5296/04, Lei Complementar 683/92, alte-
rada pela Lei Complementar 932/02, e demais legislações aplicáveis à matéria;
7.2. Os candidatos portadores de defi ciência participarão do certame em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo, avaliação e cri-
térios de aprovação das provas, data, horário e local de aplicação, e à nota mínima 
exigida, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 683/92 e artigo 41 do Decreto 
3.298/99;

7.3. As vagas reservadas aos portadores de defi ciência fi carão liberadas se não tiver 
ocorrido inscrição ou aprovação desses candidatos, nos termos do artigo 2º, § 2º, da 
Lei Complementar 683/92;
7.4. O candidato, antes de se inscrever, deverá verifi car se as atribuições do cargo/fun-
ção, especifi cadas no Anexo II, são compatíveis com a defi ciência de que é portador;
7.5. O candidato deverá especifi car, no formulário de inscrição, o tipo de defi ciência 
de que é portador:
7.5.1. Deverá, ainda, entregar, até o dia 23/10/2009, no Posto de Recebimento de 
Inscrições ou encaminhar por sedex para a EQUIPE CONSULTORIA, localizada na 
Rua Ferez Pedro Aun, 39 – Vila Ferez - Indaiatuba – SP – CEP 13.330-040 a seguinte 
documentação:
7.5.1.1. requerimento com a qualifi cação completa do candidato, bem como espe-
cifi cação do Concurso Público para o qual está inscrito, o cargo/função a que está 
concorrendo e a necessidade ou não de prova em braile ou ampliada ou de condições 
especiais para a realização da prova;
7.5.1.2. laudo médico que ateste a espécie, o grau ou nível da defi ciência, com ex-
pressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da defi ciência;
7.6. O candidato que não declarar ser portador de necessidades especiais, no ato da 
inscrição, e não atender ao solicitado no subitem 7.5 não será considerado portador 
de necessidades especiais, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, bem 
como não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado;
7.7. Para efeito do prazo estipulado no subitem 7.5., será considerada a data de posta-
gem fi xada pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, ou a data de protocolo fi r-
mado pelo Posto de Recebimento de Inscrições ou pela EQUIPE CONSULTORIA;
7.8. Os candidatos classifi cados constantes da lista especial (portadores de necessida-
des especiais) serão convocados pela IMA, quando da admissão, para realizar perícia 
médica com a fi nalidade de avaliação da compatibilidade das atribuições do cargo/
função com a defi ciência declarada;
7.9. Será excluído do concurso o candidato que tiver defi ciência considerada incom-
patível com as atribuições do cargo/função:
7.9.1. Será excluído da Lista Especial (portadores de defi ciência aprovados) o can-
didato que não tiver confi gurado a defi ciência declarada (declarado não portador de 
defi ciência pelo órgão de saúde encarregado da realização da perícia), passando a 
fi gurar somente na Lista Geral;
7.9.2. Serão consideradas defi ciências aquelas conceituadas pela medicina especializada, 
de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie;
7.9.3. Não serão considerados como defi ciência os distúrbios passíveis de correção.
7.10. Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, a defi ciência 
não poderá ser argüida para justifi car a concessão de readaptação do cargo/função, 
bem como para aposentadoria por invalidez;
7.11. Após o prazo de inscrição, fi ca proibida qualquer inclusão de candidato na lista 
específi ca de portadores de necessidades especiais;
8. DAS PROVAS
8.1. A avaliação será realizada através de Prova Escrita, conforme itens 8.2 a 8.3, 
sendo que:
8.2. A Prova Escrita será Eliminatória e Classifi catória;
8.2.1. A Prova Escrita avaliará os Conhecimentos Básicos (CB) e os Conhecimentos 
Específi cos (CE) necessários ao cargo/função;
8.2.2. A Prova Escrita terá a duração de 04 (quatro) horas;
8.2.3. A Prova Escrita será elaborada sob forma de testes de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas em conformidade com o Programa de Provas constante no Anexo 
I deste Edital.
8.3. O concurso constará das seguintes provas e respectivos números de questões:

CÓD. CARGOS/FUNÇÃO PROVAS Nº. QUESTÕES

NAC ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. – AD-
MINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

NCT ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. 
- CONTABILIDADE E TESOURARIA

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

NAS ANALISTA DE SISTEMAS JR - (ÊNFASE 
EM ESPECIFICAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

N1D ANALISTA DE SUPORTE JR. - DBA

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

N1S ANALISTA DE SUPORTE JR. - SEGU-
RANÇA

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

N1L
ANALISTA DE SUPORTE JR. - SISTE-
MAS OPERACIONAIS E SERVIÇOS 
(ÊNFASE LINUX E WINDOWS)

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

N1A
ANALISTA DE SUPORTE JR. - SISTE-
MAS OPERACIONAIS E SERVIÇOS 
(ÊNFASE AIX E SOLARIS)

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

N2D ANALISTA DE SUPORTE PL. - DBA

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

N2A
ANALISTA DE SUPORTE PL. - SISTE-
MAS OPERACIONAIS E SERVIÇOS 
(ÊNFASE AIX E SOLARIS)

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30
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N3A
ANALISTA DE SUPORTE SR. - SISTE-
MAS OPERACIONAIS E SERVIÇOS 
(ÊNFASE AIX E SOLARIS)

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

TAC ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
– CONTABILIDADE E TESOURARIA

LÍNGUA PORTUGUESA 15

MATEMÁTICA 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20

SSA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

LÍNGUA PORTUGUESA 15

MATEMÁTICA 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20

PAM ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL I 

LÍNGUA PORTUGUESA 15

MATEMÁTICA 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20

NET ENGENHEIRO ELETRICISTA PL. 
– TELECOM

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

TTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA II - TE-
LECOM

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

TIL TÉCNICO EM INFORMÁTICA I - LABO-
RATÓRIO

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

T2I TÉCNICO EM INFORMÁTICA II - ATEN-
DIMENTO AO USUÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

TID TÉCNICO EM INFORMÁTICA II - DE-
SENVOLVIMENTO

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

9. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
9.1. As provas serão realizadas na Cidade de CAMPINAS/SP, com data prevista 
para o dia 13/12/2009, em locais e horários a serem determinados em edital de con-
vocação;
9.2. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 01 (uma) hora de ante-
cedência, munidos de um dos documentos citados no item 9.7., caneta de tinta azul ou 
preta, lápis preto e borracha;
9.3. Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nos colégios da cidade de 
Campinas, a EQUIPE CONSULTORIA poderá aplicar a prova em municípios vizinhos;
9.4. O candidato que não receber o Informativo de Convocação para realização das 
Provas até o 3º (terceiro) dia que antecede à realização das provas, ou não tiver acesso 
às publicações do Diário Ofi cial do Município de CAMPINAS, poderá ter ciência do 
local através do site - www.equipeassessoria.com.br. Eventualmente, se por qualquer 
motivo o candidato que efetuou o pagamento da taxa de inscrição, na forma prevista 
neste Edital, não tiver o seu nome constatado no Edital de Convocação, deverá entrar 
em contato com a EQUIPE CONSULTORIA pelo Fone (19) 3885.5757, de segunda a 
sexta-feira das 9h00min as 17h00min (horário de Brasília). Nesta oportunidade o can-
didato será incluído na lista e poderá participar deste concurso mediante a apresenta-
ção do respectivo comprovante de pagamento da taxa de inscrição no dia da aplicação 
das provas e de um dos documentos citados no item 9.7;
9.4.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, 
sujeita à posterior verifi cação da regularidade da referida inscrição;
9.4.2. Se for constatada irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será au-
tomaticamente cancelada, sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
9.5. O envio do Informativo de Convocação tem caráter meramente auxiliar na infor-
mação do candidato, não sendo aceita a alegação de não recebimento como justifi cati-
va de ausência ou de comparecimento em data, local ou horários incorretos, uma vez 
que a comunicação ofi cial dar-se-á através dos editais publicados no Diário Ofi cial do 
Município de CAMPINAS;
9.6. Não serão admitidas solicitações, anteriores ou posteriores, de aplicação de pro-
vas em local, dia e horário fora dos pré-estabelecidos;
9.7. Somente será admitido à sala de provas, o candidato que estiver munido de Cédula 
Ofi cial de Identidade ou Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe ou de 
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certifi cado de Reservista, ou Carteira 
Nacional de Habilitação (somente modelo, novo com foto). Como não fi cará retido, 
será exigida a apresentação do documento original, não sendo aceitas cópias, ainda 
que autenticadas. O documento deve estar em perfeito estado de conservação, de for-
ma a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato;
9.8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro 
de digitação constante na convocação, deverá solicitar a correção no formulário es-
pecífi co que estará disponível no local da prova, devidamente assinado e datado, ao 
fi scal da sala;
9.9. O candidato que não solicitar a correção nos termos do item 9.8 arcará, exclusiva-
mente, com as conseqüências advindas de sua omissão;
9.10. Será autorizado ao candidato ausentar-se do recinto das provas durante a sua 
realização somente em condições especiais e acompanhados por um fi scal;
9.11. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude 
do afastamento, por qualquer motivo, do candidato da sala de prova;
9.12. O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas (Gabarito), 
com caneta de tinta preta ou azul, assinando-o. O preenchimento do Cartão de Respos-
tas (Gabarito) é de total responsabilidade do candidato;
9.13. Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que 
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, sendo atri-
buído nota 0 (zero) à questão. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de 
Respostas (Gabarito) por erro do candidato;
9.14. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
sala de coordenação no local em que estiver prestando a prova;

9.15. O Caderno de questões será obrigatoriamente devolvido pelo candidato junta-
mente com o Cartão de Resposta (Gabarito). Em nenhuma hipótese o caderno de 
questões será considerado para correção e respectiva pontuação;
9.16. O candidato deverá permanecer em prova pelo tempo mínimo de 30 (trinta) 
minutos;
9.17. Será excluído do Concurso o candidato que:
9.17.1. apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
9.17.2. não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado;
9.17.3. não apresentar o documento de identidade exigido;
9.17.4. ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes de 30 
(trinta) minutos do início das provas;
9.17.5. for surpreendido durante a realização das provas, em comunicação com ou-
tro candidato ou terceiros ou utilizando aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, 
relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, calculadora, MP3 players etc.), livros, anotações, réguas de cálculo, lápis 
com tabuadas, impressos ou consulta a qualquer obra doutrinária, texto legal ou ainda 
a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de material de apoio;
9.17.6. lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
9.17.7. não devolver integralmente o material recebido;
9.17.8. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
9.17.9. agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou auto-
ridades presentes;
9.17.10. estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
9.17.11. estiver fazendo uso de boné ou chapéu na sala de aula durante a realização das 
provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se como tentativa de fraude;
9.18. Em hipótese alguma haverá segunda chamada, revisão de provas ou de resulta-
dos, em quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, 
seja qual for o motivo alegado;
10. DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
10.1. A Prova Escrita, de caráter eliminatório e classifi catório, será avaliada na escala 
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos;
10.1.1. A nota da Prova Escrita será obtida pela fórmula:
NP = Na x 100
 Tq
Sendo:
NP= Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
10.2. Será considerado habilitado na Prova Escrita o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 50 (cinquenta) pontos;
10.3. A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos os 
candidatos presentes à respectiva prova;
10.4. A nota fi nal será o total de pontos obtidos na Prova Escrita;
10.5. Na hipótese de igualdade na pontuação fi nal, constituem-se, sucessivamente e 
quando aplicável, os seguintes critérios de desempate:
10.5.1. idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 
10.741/2003, sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada;
10.5.2. maior número de acertos em conhecimentos específi cos;
10.5.3. maior número de acertos em língua portuguesa;
10.5.4. maior número de acertos em matemática;
10.5.5. mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
10.5.6. Os candidatos aprovados serão classifi cados em ordem decrescente de nota 
fi nal, em lista de classifi cação para cada cargo/função;
10.5.7. Os candidatos aprovados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral 
(todos os candidatos aprovados) e outra especial (portadores de necessidades especiais 
aprovados).
11. DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
11.1. A aprovação no Concurso Público não signifi ca imediata admissão do candidato 
aprovado, a qual só será efetivada segundo os critérios de conveniência e oportuni-
dade da IMA, em decorrência de condições técnicas de trabalho e de disponibilidade 
orçamentária;
11.2. A convocação obedecerá rigorosamente à ordem de classifi cação fi nal;
11.3. A convocação será realizada através do Diário Ofi cial do Município de Campi-
nas e o candidato deverá apresentar-se à Informática de Municípios Associados S/A 
- IMA, sito a Rua Ataliba de Camargo Andrade, nº. 47 - Cambuí - Campinas/SP, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data da publicação;
11.3.1. O candidato será submetido aos exames médicos admissionais e, quando hou-
ver necessidade, a exames complementares de caráter eliminatório, para avaliação 
da compatibilidade de sua saúde com o exercício do cargo/função para a qual con-
correu;
11.3.2. Será eliminado do concurso o candidato que for considerado inapto nos exa-
mes médicos admissionais;
11.3.3. Em sendo considerado apto, terá o prazo máximo de 10 (dez) dias consecuti-
vos, a contar da data da realização do exame, para se apresentar à IMA, para formali-
zar sua admissão, munido dos seguintes documentos:
11.3.3.1. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
11.3.3.2. 1 (uma) foto 3x4 recente;
11.3.3.3. Curriculum Vitae;
11.3.3.4. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Ca-
samento com averbação, se for separado judicialmente ou Certidão de União Estável;
11.3.3.5. Título de Eleitor e comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
11.3.3.6. Certifi cado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo mas-
culino e comprovante de estar quite com a justiça militar;
11.3.3.7. Cédula de Identidade – RG ou RNE;
11.3.3.8. Inscrição no PIS/PASEP;
11.3.3.9. Cadastro de Pessoa Física – CPF - regular;
11.3.3.10. Declaração Negativa de Acumulo de Emprego Público (modelo a ser for-
necido pela IMA);
11.3.3.11. Comprovante da escolaridade exigida;
11.3.3.12. Comprovante do Registro no respectivo Conselho de Classe, para profi s-
sões regulamentadas;
11.3.3.13. Comprovante dos pré-requisitos exigidos para o cargo/função, conforme 
especifi cado na Tabela I – DOS CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS;
11.3.3.14. Certidão de Nascimento dos fi lhos e Caderneta de Vacinação dos fi lhos 
menores de 14 anos (se houver);
11.3.3.15. Comprovante de recolhimento de Contribuição Sindical (se houver);
11.3.3.16. Relação dos Salários de Contribuição dos últimos 12 meses (se houver);
11.3.3.17. Carta de concessão de aposentadoria, caso seja aposentado;
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11.3.3.18. Comprovante de residência;
11.3.3.19. Outros documentos que a IMA julgar necessários.
11.4. A comprovação da experiência, prevista na Tabela I, far-se-á mediante competente 
registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social em cargos/funções cuja denomi-
nação seja compatível com o cargo/função a que concorreu e/ou através de Atestados, 
Declarações de Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, quando se tratar de car-
gos/funções com terminologia distinta da vaga concorrida e/ou declaração de trabalho 
autônomo, acompanhada dos comprovantes de recolhimento de INSS do período;
11.4.1. Na declaração, deverão constar, obrigatoriamente: nome do cargo/função, atri-
buições, que deverão ser compatíveis com o cargo/função a que está concorrendo, e 
identifi cação do empregador emitente em papel timbrado, assinado e com fi rma re-
conhecida;
11.5. Será considerado desistente o candidato que não atender a convocação no prazo 
estipulado no item 11.3. e 11.3.3. e/ou não apresentar à IMA toda a documentação 
necessária;
11.6. Para o candidato que já tenha sido servidor de qualquer órgão público, será exi-
gida a comprovação de que não foi demitido a bem do serviço público;
11.7. Não poderá ser admitido o candidato que receber proventos em virtude de apo-
sentadoria pelo exercício de cargo na Administração Direta Municipal, Estadual ou 
Federal, conforme o disposto no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal, com 
redação alterada pela Emenda Constitucional nº. 20/98, bem como o que incorrer na 
hipótese de acumulação ilícita de cargos públicos, ou ainda, o que se benefi ciou com 
aposentadoria especial, nos termos da Legislação vigente;
11.8. Não assumirá vaga, quando convocada, a candidata que estiver no seu 8° mês de 
gravidez em diante, bem como em período que corresponde à licença;
11.8.1. A candidata será reconvocada, por uma única vez, a partir da data do venci-
mento do seu período de licença gestante relativo à gravidez constatada na época da 
convocação, observando-se os demais itens;
11.9. A inexatidão das afi rmativas ou irregularidades dos documentos, ainda que veri-
fi cados posteriormente, eliminará o candidato do concurso, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição;
11.10. A admissão do candidato será formalizada com a assinatura de Contrato Indi-
vidual de Trabalho com a IMA, o qual se regerá pelos preceitos da Consolidação das 
Leis do Trabalho - C.L.T., não gerando, portanto, estabilidade ou direitos correlatos;
11.11. A contratação será em caráter experimental, conforme Convenção Coletiva da 
Categoria vigente à época da admissão. Mediante avaliação a ser realizada no período 
de experiência, o contrato poderá ou não se converter em prazo indeterminado;
11.12. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classi-
fi cação no concurso público, valendo para esse fi m, a homologação;
11.13. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto a EQUIPE CON-
SULTORIA, durante o período da realização do Concurso e junto à IMA após a homo-
logação do resultado fi nal do concurso e durante o período de sua validade;
11.14. Os candidatos que atenderem à convocação para a admissão e recusarem-se 
ao preenchimento da vaga serão excluídos do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência.
12. DOS RECURSOS
12.1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, tendo como 
termo inicial o primeiro dia útil subseqüente à publicação dos atos do concurso;
12.2. Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato e deverá ser de 
forma individualizada e em 02 (duas) vias de igual teor (original e cópia);
12.3. O recurso – Anexo III - deverá ser dirigido à Comissão de Concurso da IMA 
e entregue, ou encaminhado por Sedex, à Rua Ataliba de Camargo Andrade nº. 47 
– Cambuí, Campinas - SP - CEP 13025-290 – Gerência de Recursos Humanos, das 
9h00min às 16h00min, com as seguintes especifi cações:
12.3.1. nome do candidato;
12.3.2. número do documento de identidade;
12.3.3. endereço completo;
12.3.4. número do concurso;
12.3.5. número de inscrição;
12.3.6. cargo/função e código do cargo/função para o qual se inscreveu;
12.3.7. a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.
12.4. O recurso deverá estar digitado ou datilografado e assinado, não sendo aceito 
recurso interposto por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama ou outro meio não 
especifi cado neste Edital;
12.5. O recurso recebido será encaminhado à EQUIPE CONSULTORIA para análise e 
manifestação a propósito do argüido, após o que será devolvido à IMA;
12.6. A decisão do deferimento ou indeferimento do recurso será dada a conhecer coleti-
vamente, por meio de publicação no Diário Ofi cial do Município de Campinas – SP;
12.7. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especifi cações, pode-
rá ser alterada, eventualmente, a nota/classifi cação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classifi cação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassifi ca-
ção do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação;
12.8. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste 
edital;
12.9. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma 
do Concurso;
12.10. A Comissão de Concurso da IMA constitui a última instância para recurso, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Todos os atos relativos a este concurso público serão publicados, na íntegra, no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas-SP, não se aceitando justifi cativa para o 
desconhecimento dos prazos neles assinalados;
13.2. O salário inicial tem como valor-base o mês de janeiro de 2009;
13.3. À IMA é facultada a anulação parcial ou total do Concurso Público, antes de sua 
respectiva homologação, se constatada irregularidade substancial insanável;
13.4. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do concurso público, e não 
se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas 
e demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do con-
curso público, os registros eletrônicos a ele referentes;
13.5. O Candidato aprovado que vier a ser admitido fi ca ciente de que consta no Edital 
somente um Resumo do cargo/função a que está concorrendo e, portanto estará sujeito 
a desempenhar todas as atividades que sejam inerentes ao seu cargo, nos termos do 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da IMA;
13.6. A inscrição do candidato implicará na integral aceitação das condições estabe-
lecidas neste Edital e nas instruções específi cas, das quais não poderá alegar desco-
nhecimento;
13.7. Será considerada nas provas a legislação vigente até a data do término das ins-
crições, posteriores alterações não serão consideradas;
13.8. Fica assegurado, durante o prazo de validade do concurso, aos aprovados no 

concurso IMA 001/2007, prioridade sobre os aprovados no concurso IMA 001/2009;
13.9. O candidato aprovado que vier a ser admitido fi ca ciente que cumprirá jornada de 
trabalho durante cinco (05) dias na semana e que o horário de trabalho e as folgas po-
derão ser em escala de revezamento, portanto ser diurno e/ou noturno, em dias de se-
mana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho.
13.10. O candidato aprovado que vier a ser admitido fi ca, desde já, ciente que poderá 
ser lotado para prestar serviços tanto na sede da IMA em Campinas quanto em qual-
quer outra localidade em que a IMA preste ou venha a prestar serviços;
13.11. Cronograma Previsto:
DATA/ PERÍODO ATIVIDADE

13/10/09 A 23/10/09 PERÍODO DE RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES (PRESENCIAL)

13/10/09 A 25/10/09 PERÍODO DE RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES (INTERNET)

10/11/09 PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS

11 E 12/11/09 PRAZO DE RECURSO RELATIVO ÀS INSCRIÇÕES

16/11/09 PUBLICAÇÃO DA LISTA DEFINITIVA DOS CANDIDATOS INSCRITOS E 
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

ATÉ 28/11/09 PERÍODO DE ENVIO DE INFORMATIVO DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZA-
ÇÃO DAS PROVAS 

13/12/09 DATA PROVÁVEL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

15/12/09 DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS DAS PROVAS NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

16 E 17/12/09 PRAZO DE RECURSO DO GABARITO

21/12/09 PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS

21/12/09 PUBLICAÇÃO DO GABARITO FINAL

08/01/10 PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO

11 E 12/01/10 PRAZO PARA RECURSO DO RESULTADO DAS PROVAS E DA CLASSIFICA-
ÇÃO

15/01/10 PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS

15/01/10 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL PARA TODOS OS CARGOS

20/01/10 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

13.11.1. O cronograma acima pré-estabelecido poderá sofrer alterações e/ou modifi ca-
ções pela Comissão Organizadora do Concurso Público.

ANEXO I
DO PROGRAMA DE PROVAS

CONHECIMENTOS BÁSICOS
CARGOS/FUNÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA
GRAMÁTICA: Frases; Pontuação; Sinais de Pontuação; Relação entre palavras; Fo-
nemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; Artigo; Numeral; Encon-
tros vocálicos; Encontros consonantais e dígrafo; Verbos; Tonicidade das palavras; 
Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Verbos intransitivos e transitivos; Verbos transiti-
vos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; Formas nominais; Locuções verbais; 
Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração; Classes de palavras: classifi ca-
ção morfológica; Concordância nominal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência 
nominal; Aposto; Vocativo; LINGUAGEM: Comparações; Criação de palavras; Uso 
do travessão; Relação entre idéias; Repetições. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.
MATEMÁTICA
Conjuntos; números naturais; sistemas de numeração; operações no conjunto dos nú-
meros naturais; múltiplos e divisores em N; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; conjunto de números fracionários; operações fundamentais com números fra-
cionários; problemas com números fracionários; números decimais; medidas de com-
primento, superfície e conversão de unidades; operações fundamentais com números 
inteiros e números racionais; problemas de raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS BÁSICOS
CARGOS/FUNÇÕES - ENSINO MÉDIO COMPLETO
Língua Portuguesa
Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. Pontuação. Classes de pala-
vras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e pas-
siva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras.
Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. 
Juro simples e composto. Equação do 1.º grau. Sistema de equações do 1.º grau. Rela-
ção entre grandezas: tabelas e gráfi cos. Sistemas de medidas usuais. Raciocínio lógi-
co. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS BÁSICOS
CARGOS/FUNÇÕES - ENSINO SUPERIOR
Língua Portuguesa
Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. Pontuação. Classes de pala-
vras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e pas-
siva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e fi gurado das palavras.
Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e com-
posta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples e composto. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráfi cos. Sistemas de medidas 
usuais. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
DO PROGRAMA DE PROVAS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(NAC) ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. – ADMINISTRAÇÃO DE CON-
TRATOS
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Matemática fi nanceira, legislação fi scal com ênfase na Lei 8666/93, tributária e 
municipal; Balanço Patrimonial, plano de contas; análise de demonstrativos contábeis. 
Contabilidade Geral. Noções de Contabilidade Pública e Finanças, Contabilidade Fis-
cal, Tributária e de Custos. Informática Avançada: Processadores de Texto, Planilhas 
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Eletrônicas, Internet, correio eletrônico, sistemas ERP.
(NCT) ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. – CONTABILIDADE E TESOU-
RARIA
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Matemática fi nanceira, legislação fi scal, tributária, trabalhista, previdenciária e 
municipal. Norma da profi ssão contábil, balanço Patrimonial; plano de contas; aná-
lise de demonstrativos contábeis. Contabilidade: geral, gerencial, fi scal, tributária e 
de custos e fi nanças. Sistemas ERP. Informática avançada: Processadores de Texto, 
Planilhas Eletrônicas, Internet, correio eletrônico.
(NAS) ANALISTA DE SISTEMAS JR (ÊNFASE EM ESPECIFICAÇÃO)
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos básicos sobre técnicas de modelagem de dados, conhecimentos 
básicos de Linguagens de programação tais como PHP, Delphi, JAVA, conhecimento 
de bancos de dados MYSQL e Oracle, noções sobre a Linguagem SQL/ padrão ANSI. 
Inglês técnico.
(N1D) ANALISTA DE SUPORTE JR. – DBA
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos básicos em criação, confi guração, administração e suporte em 
bancos de dados Oracle, Oracle RAC, MYSQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server; 
Administração, recuperação, performance e tunning em bases de dados; Instalação de 
produtos nos sistemas operacionais Unix, Linux, Windows. Inglês técnico.
(N1S) ANALISTA DE SUPORTE JR. – SEGURANÇA
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos em instalação e confi guração de DNS, MX (Postfi x), Apache, 
domínio Samba e Microsoft AD (Active Directory). Manutenção de sistemas antivírus 
corporativo; Administração de Firewall/IPTABLES; Servidor Proxy Squid; Ferramen-
tas de detecção de intrusão IPS/IDS; Administração de VPN; Implantação de política 
de segurança da informação (SGSI - Sistema de Gestão de Segurança da Informação); 
Conhecimentos em CSIRT (tratamento de incidentes de segurança); Análise de vul-
nerabilidades em ambiente computacional; Análise e administração de servidores de 
logs; Conhecimentos básicos em Shell-script; Conhecimentos básicos em protocolos 
de rede TPC/UDP e redes IPV4 e IPV6. Inglês técnico.
(N1L) ANALISTA DE SUPORTE JR. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM LINUX e WINDOWS)
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Shell-script (Bash e POSIX); Linguagem de programação PERL 5; Instalação e 
administração de sistema operacional GNU/Linux (Debian, Red Hat); DNS (BIND 9); 
Servidor Proxy Squid, Servidor de e-mail (Postfi x); Servidor Web Apache e Lingua-
gem de programação PHP, Samba, IPTABLES Ipv4; Confi guração e administração 
de fi las de impressão usando CUPS; Confi guração e administração de estrutura de 
redes IP (roteamento, subredes, protocolo IP, protocolo TCP/IP, protocolo UDP/IP); 
Conhecimentos em segurança da informação (SGSI - Sistema de Gestão de Segurança 
da Informação); Instalação e administração de sistema operacional Windows Server 
2003 e 2008; Confi guração de domínio Microsoft (DC). Conhecimentos em criação, 
confi guração, administração e suporte de Virtualização de Servidores em ambiente 
Linux (Red Hat e VMware); Inglês técnico.
(N1A) ANALISTA DE SUPORTE JR. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM AIX e SOLARIS)
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos básicos em instalação, confi guração e manutenção dos sistemas 
operacionais AIX e Solaris; Aplicação de correções e confi guração em ambiente de 
rede e segurança do sistema. Ambiente operacional System Initialization, Print Spool, 
Filesystems, Logical Volume Manager, RAID, Cron, Performance, Backup/Recovery, 
TCP/IP, Syslog, Gerenciamento de discos, Swap Space e File Systems; Inicialização 
de discos e gerenciamento de Storages. Conhecimentos básicos de Virtualização de 
Servidores em ambiente pSeries/AIX/LPAR com HMC. Inglês Técnico.
(N2D) ANALISTA DE SUPORTE PL. – DBA
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos avançados em criação, confi guração, administração e suporte em 
bancos de dados Oracle, Oracle RAC, MYSQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server; 
Administração, recuperação, performance e tunning em bases de dados; Instalação de 
produtos nos sistemas operacionais Unix, Linux, Windows. Inglês técnico.
(N2A) ANALISTA DE SUPORTE PL. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM AIX e SOLARIS)
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos em instalação, confi guração e manutenção dos sistemas opera-
cionais AIX e Solaris; Aplicação de correções e confi guração em ambiente de rede e 
segurança do sistema. Ambiente operacional System Initialization, Print Spool, File 
Systems, Logical Volume Manager, RAID, Cron, Performance, Backup/Recovery, 
TCP/IP, Syslog, Gerenciamento de discos, Swap Space e File Systems; Inicialização 
de discos e instalação, confi guração e gerenciamento de Storages. Conhecimentos de 
instalação, confi guração, administração e suporte de Virtualização de Servidores em 
ambiente pSeries/AIX/LPAR com HMC e VIO (linha de comando). Inglês Técnico.
DO PROGRAMA DE PROVAS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(NAC) ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. – ADMINISTRAÇÃO DE CON-
TRATOS
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Matemática fi nanceira, legislação fi scal com ênfase na Lei 8666/93, tributária e 
municipal; Balanço Patrimonial, plano de contas; análise de demonstrativos contábeis. 
Contabilidade Geral. Noções de Contabilidade Pública e Finanças, Contabilidade Fis-
cal, Tributária e de Custos. Informática Avançada: Processadores de Texto, Planilhas 
Eletrônicas, Internet, correio eletrônico, sistemas ERP.
(NCT) ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. – CONTABILIDADE E TESOU-
RARIA
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Matemática fi nanceira, legislação fi scal, tributária, trabalhista, previdenciária e 
municipal. Norma da profi ssão contábil, balanço Patrimonial; plano de contas; aná-
lise de demonstrativos contábeis. Contabilidade: geral, gerencial, fi scal, tributária e 
de custos e fi nanças. Sistemas ERP. Informática avançada: Processadores de Texto, 
Planilhas Eletrônicas, Internet, correio eletrônico.
(NAS) ANALISTA DE SISTEMAS JR (ÊNFASE EM ESPECIFICAÇÃO)
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos básicos sobre técnicas de modelagem de dados, conhecimentos 
básicos de Linguagens de programação tais como PHP, Delphi, JAVA, conhecimento 
de bancos de dados MYSQL e Oracle, noções sobre a Linguagem SQL/ padrão ANSI. 
Inglês técnico.
(N1D) ANALISTA DE SUPORTE JR. – DBA
CB – Língua Portuguesa e Matemática.

CE – Conhecimentos básicos em criação, confi guração, administração e suporte em 
bancos de dados Oracle, Oracle RAC, MYSQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server; 
Administração, recuperação, performance e tunning em bases de dados; Instalação de 
produtos nos sistemas operacionais Unix, Linux, Windows. Inglês técnico.
(N1S) ANALISTA DE SUPORTE JR. – SEGURANÇA
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos em instalação e confi guração de DNS, MX (Postfi x), Apache, 
domínio Samba e Microsoft AD (Active Directory). Manutenção de sistemas antivírus 
corporativo; Administração de Firewall/IPTABLES; Servidor Proxy Squid; Ferramen-
tas de detecção de intrusão IPS/IDS; Administração de VPN; Implantação de política 
de segurança da informação (SGSI - Sistema de Gestão de Segurança da Informação); 
Conhecimentos em CSIRT (tratamento de incidentes de segurança); Análise de vul-
nerabilidades em ambiente computacional; Análise e administração de servidores de 
logs; Conhecimentos básicos em Shell-script; Conhecimentos básicos em protocolos 
de rede TPC/UDP e redes IPV4 e IPV6. Inglês técnico.
(N1L) ANALISTA DE SUPORTE JR. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM LINUX e WINDOWS)
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Shell-script (Bash e POSIX); Linguagem de programação PERL 5; Instalação e 
administração de sistema operacional GNU/Linux (Debian, Red Hat); DNS (BIND 9); 
Servidor Proxy Squid, Servidor de e-mail (Postfi x); Servidor Web Apache e Lingua-
gem de programação PHP, Samba, IPTABLES Ipv4; Confi guração e administração 
de fi las de impressão usando CUPS; Confi guração e administração de estrutura de 
redes IP (roteamento, subredes, protocolo IP, protocolo TCP/IP, protocolo UDP/IP); 
Conhecimentos em segurança da informação (SGSI - Sistema de Gestão de Segurança 
da Informação); Instalação e administração de sistema operacional Windows Server 
2003 e 2008; Confi guração de domínio Microsoft (DC). Conhecimentos em criação, 
confi guração, administração e suporte de Virtualização de Servidores em ambiente 
Linux (Red Hat e VMware); Inglês técnico.
(N1A) ANALISTA DE SUPORTE JR. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM AIX e SOLARIS)
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos básicos em instalação, confi guração e manutenção dos sistemas 
operacionais AIX e Solaris; Aplicação de correções e confi guração em ambiente de 
rede e segurança do sistema. Ambiente operacional System Initialization, Print Spool, 
Filesystems, Logical Volume Manager, RAID, Cron, Performance, Backup/Recovery, 
TCP/IP, Syslog, Gerenciamento de discos, Swap Space e File Systems; Inicialização 
de discos e gerenciamento de Storages. Conhecimentos básicos de Virtualização de 
Servidores em ambiente pSeries/AIX/LPAR com HMC. Inglês Técnico.
(N2D) ANALISTA DE SUPORTE PL. – DBA
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos avançados em criação, confi guração, administração e suporte em 
bancos de dados Oracle, Oracle RAC, MYSQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server; 
Administração, recuperação, performance e tunning em bases de dados; Instalação de 
produtos nos sistemas operacionais Unix, Linux, Windows. Inglês técnico.
(N2A) ANALISTA DE SUPORTE PL. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM AIX e SOLARIS)
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos em instalação, confi guração e manutenção dos sistemas opera-
cionais AIX e Solaris; Aplicação de correções e confi guração em ambiente de rede e 
segurança do sistema. Ambiente operacional System Initialization, Print Spool, File 
Systems, Logical Volume Manager, RAID, Cron, Performance, Backup/Recovery, 
TCP/IP, Syslog, Gerenciamento de discos, Swap Space e File Systems; Inicialização 
de discos e instalação, confi guração e gerenciamento de Storages. Conhecimentos de 
instalação, confi guração, administração e suporte de Virtualização de Servidores em 
ambiente pSeries/AIX/LPAR com HMC e VIO (linha de comando). Inglês Técnico.
(N3A) ANALISTA DE SUPORTE SR. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM AIX e SOLARIS)
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos avançados em instalação, manutenção e confi guração dos siste-
mas operacionais AIX e Solaris; Aplicação de correções e confi guração em ambien-
te de rede e segurança do sistema. Ambiente operacional System Initialization, Print 
Spool, File Systems, Logical Volume Manager, RAID, Cron, Performance, Backup/
Recovery, TCP/IP, Syslog, Gerenciamento de discos, Swap Space e File Systems; Ini-
cialização de discos e instalação, confi guração e gerenciamento de Storages. Conhe-
cimentos de planejamento, projeto, instalação, confi guração, administração e suporte 
de Virtualização de Servidores em ambiente pSeries/AIX/LPAR com HMC e VIO 
(comandos avançados). Inglês Técnico.
(TAC) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I – CONTABILIDADE E TESOU-
RARIA
CB - Língua Portuguesa e Matemática.
CE - Conhecimentos em rotinas administrativas; Noções de Informática: Processa-
dores de Texto, Planilhas Eletrônicas, Internet, Correio Eletrônico. Atendimento de 
Pessoal e por Telefone.
(SSA) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CB - Língua Portuguesa e Matemática.
CE - Conhecimentos em rotinas administrativas; Noções de Informática: Processa-
dores de Texto, Planilhas Eletrônicas, Internet, Correio Eletrônico. Atendimento de 
Pessoal e por Telefone.
(PAM) ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL I
CB - Língua Portuguesa e Matemática
CE – Conhecimentos de manutenção predial elétrica, hidráulica e telefônica. Conhe-
cimento de medidas de Segurança em instalações elétricas, de alvenaria e pinturas 
em geral.
(NET) ENGENHEIRO ELETRICISTA PL. – TELECOM
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos em eletrônica analógica e eletrônica digital. Comunicação ana-
lógica e digital. Comunicação ótica e wireless (celular, Wi-Fi e WiMax). Redes locais, 
WAN e Internet. Sistemas de Energia para Telecomunicações. Gerência de Rede de 
Telecomunicações. Inglês Técnico
(TTE) TÉCNICO EM ELETRÔNICA II – TELECOM
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE - Conhecimentos em eletrônica analógica, digital e de potência. Princípios de co-
municação digital. Princípios de comunicação de dados. Fundamentos de telefonia. 
Inglês técnico. Informática: Conhecimento de ambientes Microsoft: Processadores de 
Texto e Planilhas Eletrônicas e Internet.
(TIL) TÉCNICO EM INFORMÁTICA I – LABORATÓRIO
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos em eletrônica digital e analógica. Reparos em microcomputado-
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res, monitores e impressoras. Normas de segurança em laboratório. Uso da instrumen-
tação (multímetro) e ferramental. Instalação de sistema operacional (Windows 3.1, 95, 
98, 2000, XP). Confi guração de rede em Windows.
(T2I) TÉCNICO EM INFORMÁTICA II – ATENDIMENTO AO USUÁRIO
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimento de sistemas de acompanhamento de ocorrências, inglês técni-
co, conhecimentos básicos de ambientes operacionais Linux (Conectiva e Debian) e 
Windows (3.1/95/98 NT/XP/2000) Instalação, processo de boot, comandos básicos, 
confi guração do KDE, confi guração de rede, teclado, som, impressora. manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos de informática conhecimentos básicos de 
Open Offi ce e Star Offi ce, conhecimento de ambientes Microsoft: Processadores de 
Texto, Planilhas Eletrônicas e Internet.
(TID) TÉCNICO EM INFORMÁTICA II – DESENVOLVIMENTO
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimento em informática intermediária (software, hardware, banco de 
dados e redes). Conhecimento nas linguagens de programação PHP, Delphi e Java. 
Bancod de dados MYSQL e ORACLE. Noções de SQL padrão ANSI. Programação 
orientada a objetos, XML. Inglês técnico.
LEGENDA:
CB – CONHECIMENTOS BÁSICOS
CE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANEXO II
DO RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES

(NAC) ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. – ADMINISTRAÇÃO DE CON-
TRATOS
Administrar contratos, aditamentos, cartas-contrato e convênios advindos de todas 
as modalidades de procedimentos licitatórios e das adjudicações diretas, assim como 
contratos de seguros diversos; Manter relacionamentos com clientes e fornecedores. 
Elaborar pareceres sobre as necessidades ou interesses da Administração em celebrar 
instrumentos contratuais.
(NCT) ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. – CONTABILIDADE E TESOU-
RARIA
Planifi cação das contas com a descrição das suas funções e do funcionamento e ade-
quá-las aos lançamentos. Classifi car os fatos para registros contábeis, por computação 
eletrônica, e efetuar a respectiva validação dos registros e das demonstrações. Efetuar 
a escrituração regular de todos os fatos relativos ao patrimônio. Analisar o fl uxo de 
caixa, fazer simulações e efetuar a apuração do valor econômico de todos os fatos con-
tábeis mensais e anuais visando identifi car problemas e oportunidades para melhorar o 
desempenho fi nanceiro da empresa.
(NAS) ANALISTA DE SISTEMAS JR (Ênfase em Especifi cação)
Participar de desenvolvimento de projetos de software. Auxiliar na preparação do es-
copo e levantamento inicial do projeto. Participar da especifi cação detalhada das apli-
cações e do levantamento dos recursos necessários para o desenvolvimento de todo 
o sistema. Elaborar manuais, ministrar treinamento teórico e prático. Efetuar testes e 
correções nos sistemas a fi m de garantir o correto funcionamento dos mesmos. Apoiar 
os usuários dos sistemas na sua utilização e realizar manutenções quando necessário.
(N1D) ANALISTA DE SUPORTE JR. – DBA
Instalar Banco de Dados, criar mecanismos para backup e para recuperação. Acom-
panhar o tunning, performance e o monitoramento dos Bancos de Dados. Efetuar a 
criação de scripts e de procedimentos para atualização do Banco de Dados ou para 
transferência de dados entre Bancos diferentes. Efetuar suporte à Unidade de Desen-
volvimento e Manutenção na base teste, monitorando o comportamento dos novos 
sistemas desenvolvidos para analisar performance, auxiliar na solução de problemas 
ou na criação de índices e de tabelas, etc. Atuar em instalação de Oracle RAC.
(N1S) ANALISTA DE SUPORTE JR. – SEGURANÇA
Participar da implementação de projeto de servidores, analisando e identifi cando fa-
lhas e propondo correções de segurança. Acompanhar e detectar vulnerabilidades de 
segurança em ambiente de rede Microsoft. Instalar e recuperar servidores Linux e 
Windows. Instalar e atualizar as ferramentas e aplicativos de segurança. Manter regras 
de fi rewall/proxy, defi nir políticas de acesso, conhecer política de segurança da infor-
mação, trabalhar em equipe de CSIRT - tratamento de incidentes de segurança.
(N1L) ANALISTA DE SUPORTE JR. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM LINUX e WINDOWS)
Instalar, confi gurar, efetuar a manutenção, atualizar, controlar a performance, a recu-
peração de todos os servidores Linux e Microsof. Preparar a infra-Estrutura necessária 
para a implantação e atualização de sistemas, preparando o servidor, instalando e atu-
alizando as ferramentas e aplicativos, criando contas de domínio e usuários, políticas 
de backup e de segurança. Prestar suporte aos usuários fi nais (de Sistemas, email, 
Internet, etc) identifi cando e solucionando problemas. Virtualização de servidores.
(N1A) ANALISTA DE SUPORTE JR. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM AIX e SOLARIS)
Participar da: Instalação, confi guração, manutenção, atualização, performance e da 
recuperação dos servidores nas plataformas Sun-Solaris e IBM-AIX nos diversos 
ambiente de produção e de testes. Instalar softwares, sistemas operacionais, serviços 
de rede, suas atualizações, aplicar correções; administrar discos, defi nindo-os, forma-
tando-os e particionando-os. Preparar a infraestrutura necessária para a implantação 
e atualização de sistemas, preparando o servidor, instalando e atualizando as ferra-
mentas e aplicativos, criando contas de usuários, políticas de backup e de segurança. 
Prestar suporte aos usuários fi nais identifi cando e solucionando problemas. Atuar em 
virtualização AIX com HMC e VIO.
(N2D) ANALISTA DE SUPORTE PL. – DBA
Instalar Banco de Dados, criar os mecanismos para backups e para recuperação dos 
dados; Efetuar o monitoramento, o tunning e a performance de todos os Banco de 
Dados. Desenvolver ferramentas para auxiliar na Administração de Banco de Dados. 
Efetuar as atualizações das versões dos Bancos e aplicações de patches. Efetuar pes-
quisas de novas ferramentas ou de soluções disponíveis no mercado, possibilitando 
assim o constante desenvolvimento da administração de Banco de Dados. Instalação 
de Oracle RAC.
(N2A) ANALISTA DE SUPORTE PL. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM AIX e SOLARIS)
Planejar, Instalar, confi gurar, efetuar a manutenção, atualizar, controlar a performance, 
a recuperação de todos os servidores, inclusive, nas plataformas Sun-Solaris e IBM-
AIX;
Instalar Softwares, Sistemas Operacionais, Serviços de rede, suas atualizações, aplicar 
correções; administrar espaço em discos, particionamento, etc.;
Preparar a infra-Estrutura necessária na implantação e atualização de sistemas, prepa-
rando o servidor, instalando e atualizando as ferramentas e aplicativos, criando contas 
de domínio e usuários, políticas de backup e de segurança;
Prestar suporte técnico aos usuários fi nais, identifi cando e solucionando problemas. 

Planejar, implementar e dar suporte em virtualização AIX com HMC e VIO.
(N3A) ANALISTA DE SUPORTE SR. – SISTEMAS OPERACIONAIS E SER-
VIÇOS (ÊNFASE EM AIX e SOLARIS)
Planejar, Instalar, confi gurar, efetuar a manutenção, atualizar, controlar a performance, 
a recuperação de todos os servidores nas plataformas, inclusive, nas plataformas Sun-
Solaris e IBM-AIX;
Instalar e/ou acompanhar softwares, sistemas operacionais, serviços de rede,suas atua-
lizações, aplicar correções; administrar espaço em discos, particionamento, etc.;
Defi nir a infra-estrutura necessária na implantação e atualização de sistemas, instalan-
do e atualizando as ferramentas e aplicativos, criando contas de domínio e usuários, 
políticas de backup e de segurança;
Prestar suporte técnico e consultoria aos clientes, identifi cando o problema, fornecen-
do a soluções e elaborar projetos. Planejar, implementar e dar suporte em virtualização 
AIX com HMC e VIO. Coordenar e treinar equipe de trabalho.
(TAC) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I – CONTABILIDADE E TESOU-
RARIA
Executar serviços de apoio administrativo, conferir, digitar, digitalizar e arquivar 
documentos. Executar serviços gerais de escritórios cumprindo os procedimentos e 
prazos necessários aos mesmos. Conciliar contas, apurar impostos, e preencher guias 
de recolhimentos e de solicitações junto aos órgãos do governo. Auxiliar o controle 
Patrimonial, contábil e físico de todos os bens da empresa. Auxiliar na execução dos 
serviços de escrituração, nas atividades de tesouraria, no controle de contas a receber. 
Organizar e atualizar o arquivo de memorandos, ofícios, correspondências internas e 
externas e de notas fi scais do ano em vigor.
(SSA) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Executar serviços de apoio administrativo, conferir, digitar, digitalizar e arquivar do-
cumentos. Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços. Executar serviços gerais de escritórios cumprindo os procedimen-
tos e prazos necessários aos mesmos. Efetuar atividades de recepção, controlando a 
entrada e saída de visitantes, efetuar ligações e atendimento telefônico.
(PAM) ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL I
Efetuar manutenção predial preventiva e corretiva da rede: hidráulica, elétrica e telefô-
nica. Acompanhar os trabalhos realizados por empresas de serviços de manutenção e de 
assistência técnica predial. Efetuar pequenos reparos em móveis, utensílios e alvenaria.
(NET) ENGENHEIRO ELETRICISTA PL. – TELECOM
Efetuar consultoria, desenvolver e implementar projetos de infra-estrutura, efetuar o 
suporte e o gerenciamento a sistemas de voz, de dados e elétricos. Efetuar o plane-
jamento, implementação e administração de serviços IP´s. Acompanhar a implemen-
tação e gerência dos link´s de acessos utilizados pelos clientes. Efetuar consultoria, 
desenvolver e implementar projetos de redes LAN´s /WAN´s para clientes. Efetuar o 
descritivo técnico detalhado de hardware (gateways - Switches e Roteadores). Efetuar 
a confi guração e ativação de Roteadores e Switches (gateways) para interconexão e 
serviços de segurança nas redes IP´s. Efetuar suporte e atendimento aos usuários para 
resolução de problemas. Treinar equipe de trabalho.
(TTE) TÉCNICO EM ELETRÔNICA II – TELECOM
Efetuar monitoramento em Sistemas de Telecomunicações. Seguir procedimentos de 
Operações de Rede, monitorar, registrar e acionar 2º. Nível em Campo, quando ne-
cessário. Dar suporte à equipe de Campo. Gerar relatórios de monitoramento e ocor-
rências na Rede. Instalar e efetuar manutenção preventiva e corretiva em Campo em 
Sistemas de Telecomunicações. Efetuar atualizações de Software e Hardware em equi-
pamentos de Telecomunicações. Instalar e efetuar manutenção preventiva e corretiva 
em Sistemas de Energia.
(TIL) TÉCNICO EM INFORMÁTICA I – LABORATÓRIO
Realizar manutenção de hardwares ( Micros/ Impressoras/ Monitores) efetuando corre-
ções, troca de peças, ajustes e confi gurações para os computadores. Preencher formulá-
rios e alimentar o sistema com os dados dos procedimentos de reparos, bem como, emitir 
relatório dos reparos para o cliente e solicitar o fechamento da ocorrência.
(T2I) TÉCNICO EM INFORMÁTICA II – ATENDIMENTO AO USUÁRIO
Classifi car as ocorrências recebidas e organizar os atendimentos. Dirigir veículo da 
IMA para comparecer no local da ocorrência, realizar o diagnóstico, efetuar instala-
ções, testes, correções e confi gurações de software, de hardware e de redes para todos 
os computadores do cliente. Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipa-
mentos de informática. Realizar laudos de computadores, sugerindo substituições e 
alterações pertinentes para o melhor funcionamento.
(TID) TÉCNICO EM INFORMÁTICA II – DESENVOLVIMENTO
Realizar a programação, ou seja, fazer as linhas de código do sistema. Testar o sistema 
e efetuar as correções necessárias. Implementar o sistema no cliente, treinar e acom-
panhar os usuários na utilização do sistema, pessoalmente ou por telefone, visando 
assegurar o correto funcionamento do mesmo. Prestar suporte interno dos sistemas 
bem como implementar novas tecnologias desses sistemas.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À
Comissão Organizadora do Concurso Público 001/2009
da Informática de Municípios Associados S/A - IMA
Nome do Candidato: _________________________________________________

Endereço:__________________________________________________________

Número do Documento de Identidade: ______ N.º de inscrição no Concurso:____

Cargo/Função:________________________________________Código:________

Questionamento:____________________________________________________

__________________________________________________________________

Embasamento: ______________________________________________________

Data:

Assinatura:

PEDRO JAIME ZILLER DE ARAÚJO
Presidente

LUIZ M. AYABE
Diretor Administrativo-Financeiro
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CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
EDITAL 002/2009 - IMA

A INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA torna público a abertura de CONCURSO PÚBLICO, objetivando o preenchimento de vagas e a formação de 
cadastro reserva, em regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, para os cargos/funções relacionados na Tabela I deste Edital. O Concurso Público será regido pelas 
Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, e sua organização e aplicação fi carão a cargo da EQUIPE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA.
TABELA I – DOS CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS

CÓD CARGO/FUNÇÃO VAGAS CADASTRO RE-
SERVA SALÁRIO PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS

P1G AUXILIAR GRÁFICO I
(40 HORAS SEMANAIS) 02 CADASTRO

RESERVA R$ 934,42 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. EXPERIÊNCIA DE 6 MESES EM SERVIÇOS GRÁFICOS.

P3G IMPRESSOR GRÁFICO III
(40 HORAS SEMANAIS)

CADASTRO
RESERVA R$ 1.704,50 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 6 MESES COMO IMPRESSOR GRÁ-

FICO - PLENO

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.Os códigos, cargos/funções, número de vagas, cadastro reserva, salários e os pré-
requisitos são os estabelecidos na Tabela I do presente Edital, também disponibiliza-
dos no site www.equipeassessoria.com.br e no site www.ima.sp.gov.br;
1.1.1.A IMA concede, além dos benefícios legais, Plano de Saúde, Vale Refeição ou 
Vale Alimentação e Seguro de Vida em Grupo;
1.1.2.O resumo das atribuições de cada cargo/função encontra-se especifi cado no Anexo II.
1.2.O presente concurso público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data de 
sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Os candidatos 
aprovados poderão ser admitidos para os cargos/funções existentes, para os que forem 
criados e para os que se vagarem durante o prazo de validade do concurso;
1.3.O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera obriga-
toriedade para a INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA de 
contratar, neste período, todos os candidatos classifi cados. 
1.3.1.O aproveitamento dos classifi cados reger-se-á, exclusivamente, para atendimen-
to das necessidades e de acordo com os procedimentos vigentes na IMA;
1.3.2.O cadastro reserva, formado por candidatos excedentes à disponibilidade de va-
gas atuais, terá prioridade na contratação futura para as vagas que vierem a surgir 
dentro do prazo de validade deste concurso.
1.4.As provas serão realizadas na cidade de Campinas/SP.
2.DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1.Para se inscrever, o candidato deverá ler este Edital na sua íntegra e preencher as 
condições especifi cadas a seguir:
2.1.1.estar de acordo com os termos do respectivo Edital;
2.1.2.ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 
da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
2.1.3.ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da inscrição,
2.1.4.quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;
2.1.5.ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.6.não ter sido demitido por justa causa pela IMA, salvo quando invalidada a sua 
demissão por decisão judicial.
3.DO PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 
3.1.INSCRIÇÃO DE FORMA PRESENCIAL 
As inscrições presenciais deverão ser realizadas no período de 13 a 23 de outubro 
de 2009, somente para um dos cargos/funções previstos na Tabela I - DOS CARGOS/
FUNÇÕES E DAS VAGAS, em um dos locais descritos no artigo 4. deste Edital.
3.2.INSCRIÇÕES PELA INTERNET
As inscrições pela Internet deverão ser realizadas no período de 13 de a 25 de ou-
tubro de 2009, somente para um dos cargos/funções previstos na Tabela I - DOS 
CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS, conforme item 4. deste Edital.
4.DOS LOCAIS DAS INSCRIÇÕES
4.1.As inscrições poderão ser realizadas de forma presencial ou pela Internet;
4.2.O candidato deverá obrigatoriamente indicar uma única opção código de Cargo/
Função; tendo em vista que as provas poderão ser realizadas em um único período;
4.3.Efetuada a inscrição e o respectivo pagamento, não será permitida alteração ou 
troca da opção de cargo/função apontada no formulário de inscrição;
4.4.Não será aceita inscrição via postal, fac-símile, correio eletrônico ou fora do perí-
odo estabelecido neste Edital;
4.5INSCRIÇÃO DE FORMA PRESENCIAL 
4.5.1POSTO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CPAT – CAMPINAS 
– CENTRO PÚBLICO DE APOIO AO TRABALHADOR 
4.5.1.1As inscrições poderão ser realizadas no Posto de Recebimento de Inscrições 
instalado no CPAT – Campinas - Centro Público de Apoio ao Trabalhador, situado 
na Av. Campos Salles, 427, Centro, Campinas, SP – de segunda a sexta-feira, das 
9h00min às 17h00min.
4.5.1.2Preencher no próprio posto de inscrição com a apresentação de um documento 
de identidade (RG), o Formulário de Inscrição e retirar o boleto bancário para paga-
mento da taxa de inscrição que será de acordo com o capítulo 5 deste Edital.
4.5.2POSTO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO - UNIDADES DE ATENDI-
MENTO MÓVEL DA PREFEITURA
4.5.2.1As inscrições poderão ser realizadas, também, em uma das unidades do Atendi-
mento Móvel da Prefeitura Municipal de Campinas, de segunda a sexta das 9h00min 
as 15h00min, sábado das 10h00min as 15h00min e no domingo das 9h00min as 
12h00min, nos respectivos locais:
Segunda-feira: Mercado Municipal e no Carrefour Campinas/Valinhos
Terça-feira: Subprefeitura Barão Geraldo e no Paulistão Amoreiras
Quarta-feira: Terminal Padre Anchieta e no Enxuto
Quinta-feira: Terminal Ouro Verde e no Extra Amoreiras
Sexta-Feira: Extra Abolição e Câmara dos Vereadores
Sábado: Campinas Shopping e no Parque Taquaral ao lado do Portão 1
Domingo: Posto de Informações Turísticas de Sousas e no Centro de Convivência 
Cultural.
4.6INSCRIÇÕES PELA INTERNET
4.6.1As inscrições poderão, também, ser realizadas pela Internet e para inscrever-se 
o interessado deverá:
4.6.2Acessar o site www.equipeassessoria.com.br, a partir das 08h do dia 13 de outu-
bro até as 24h do dia 25 de Outubro de 2009 (horário de Brasília);
4.6.3Após as 24h do dia 25 de Outubro, o formulário de inscrição não estará mais 
disponibilizado;
4.6.4Localizar, no site, o “link” correlato a este concurso;
4.6.5Ler o Edital, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário.
5DO VALOR E PAGAMENTO E DAS INSCRIÇÕES

5.1O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 27/10/2009 
conforme constante no Boleto Bancário, sendo que o valor da inscrição será de R$ 
25,00 (Vinte e cinco reais);
5.2Para pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancá-
rio gerado até a data limite do encerramento das inscrições;
5.2.1Atenção para o horário da rede de atendimento bancário;
5.3O pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição, conforme item 5.1, po-
derá ser efetuado em toda rede de atendimento bancário;
5.4A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetuada após a 
respectiva compensação;
5.4.1Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido, a inscrição do candidato tornar-
se-á sem efeito;
5.4.2Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada maior ou em 
duplicidade, nem isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o 
motivo alegado, excetuados os casos previstos neste Edital;
5.5Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, 
transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito ban-
cário em conta corrente, ou por qualquer outra via que não a especifi cada neste Edital. 
O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação dentro do 
período do vencimento do boleto;
5.6A efetivação da inscrição ocorrerá após a confi rmação pelo Banco do pagamento 
do boleto referente à taxa;
5.6.1O candidato poderá acompanhar a situação da sua inscrição através do site da 
EQUIPE CONSULTORIA, www.equipeassessoria.com.br, na página do concurso 
público, a partir de 72 (setenta e duas) horas após a quitação do boleto bancário. 
Caso verifi que a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com 
a EQUIPE CONSULTORIA Fone: (19) 3885.5757, de segunda a sexta-feira, das 
9h00min às 17h00min;
5.7O descumprimento das normas para inscrição implicará na sua não efetivação;
5.8A EQUIPE CONSULTORIA e a IMA não se responsabilizam por solicitações de 
inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;
5.9As informações prestadas no formulário de inscrição serão de total responsabili-
dade do candidato, cabendo a IMA o direito de excluir do Concurso Público aquele 
que não preenchê-la de forma completa, correta e/ou que forneça dados incorretos ou 
inverídicos, ainda que o fato seja constatado posteriormente;
5.10No ato da inscrição NÃO deverão ser enviadas, à EQUIPE CONSULTORIA ou à 
IMA, quaisquer cópias de documentos, de comprovantes dos pré-requisitos contidos 
na Tabela I deste Edital ou das exigências contidas nos Capítulos 2 e 13. No entanto, 
será automaticamente eliminado do concurso o candidato classifi cado que, ao ser con-
vocado, não os apresentar no ato da admissão, sendo declarada nula a sua inscrição e 
todos os atos dela decorrentes;
5.10.1Somente para os candidatos benefi ciados pela isenção de taxas, conforme item 
6.1 será exigido, no ato da inscrição, a apresentação dos documentos que comprovem 
as exigências contidas no Capítulo 2. 
6REQUERIMENTO DE INSCRIÇÕES ISENTAS DE TAXAS
6.1Nos termos da Lei Municipal nº 11.412, de 06/11/2002 e do Decreto nº. 14.523 de 
14/11/2003, os candidatos que satisfi zerem as condições expressas na Lei ou no Decreto 
Municipal, poderão requerer isenção de taxa de inscrição, nas seguintes condições:
6.1.1Preencher o Formulário de Inscrição específi co para essa categoria, no período de 
13 a 23 de outubro de 2009, somente no Posto de Recebimento de Inscrições instalado no 
CPAT – Campinas - Centro Público de Apoio ao Trabalhador, situado na Av. Campos 
Salles, 427, Centro, Campinas, SP – de segunda a sexta-feira, das 9h00min às 17h00min;
6.1.2No ato da inscrição o candidato que pleitear a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição, deverá apresentar os originais e entregar as cópias dos documentos com-
probatórios das situações exigidas pela mencionada lei ou decreto e das condições 
previstas no capítulo 2;
6.1.3O deferimento ou indeferimento das inscrições requeridas na categoria de isentas 
será decorrente de análise pela EQUIPE CONSULTORIA e de parecer terminativo da 
Comissão de Concurso da IMA.
7DAS VAGAS E DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NE-
CESSIDADES ESPECIAIS
7.1Será assegurado aos portadores de necessidades especiais no presente Concurso Pú-
blico, reserva de vaga na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, nos 
termos do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Lei 7.853/89, regulamentada 
pelo Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto 5296/04, Lei Complementar 683/92, alte-
rada pela Lei Complementar 932/02, e demais legislações aplicáveis à matéria;
7.2Os candidatos portadores de defi ciência participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo, avaliação e critérios de 
aprovação das provas, data, horário e local de aplicação, e à nota mínima exigida, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar 683/92 e artigo 41 do Decreto 3.298/99;
7.3As vagas reservadas aos portadores de defi ciência fi carão liberadas se não tiver 
ocorrido inscrição ou aprovação desses candidatos, nos termos do artigo 2º, § 2º, da 
Lei Complementar 683/92;
7.4O candidato, antes de se inscrever, deverá verifi car se as atribuições do cargo/fun-
ção, especifi cadas no Anexo II, são compatíveis com a defi ciência de que é portador;
7.5O candidato deverá especifi car, no formulário de inscrição, o tipo de defi ciência 
de que é portador;
7.5.1Deverá, ainda, entregar, até o dia 23/10/2009, no Posto de Recebimento de Ins-
crições ou encaminhar por sedex para a EQUIPE CONSULTORIA, localizada na Rua 
Ferez Pedro Aun, 39 – Vila Ferez - Indaiatuba – SP – CEP 13.330-040 a seguinte 
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documentação:
7.5.2Requerimento com a qualifi cação completa do candidato, bem como especifi -
cação do Concurso Público para o qual está inscrito, o cargo/função a que está con-
correndo e a necessidade ou não de prova em braile ou ampliada ou de condições 
especiais para a realização da prova;
7.5.3Laudo médico que ateste a espécie, o grau ou nível da defi ciência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença – CID, 
bem como a provável causa da defi ciência;
7.6O candidato que não declarar ser portador de necessidades especiais, no ato da 
inscrição, e não atender ao solicitado no subitem 7.5 não será considerado portador 
de necessidades especiais, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, bem 
como não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado;
7.7Para efeito do prazo estipulado no subitem 7.5., será considerada a data de posta-
gem fi xada pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, ou a data de protocolo fi r-
mado pelo Posto de Recebimento de Inscrições ou pela EQUIPE CONSULTORIA;
7.8Os candidatos classifi cados constantes da lista especial (portadores de necessidades 
especiais) serão convocados pela IMA, quando da admissão, para realizar perícia mé-
dica com a fi nalidade de avaliação da compatibilidade das atribuições do cargo/função 
com a defi ciência declarada;
7.9Será excluído do concurso o candidato que tiver defi ciência considerada incompa-
tível com as atribuições do cargo/função;
7.9.1Será excluído da Lista Especial (portadores de defi ciência aprovados) o candi-
dato que não tiver confi gurado a defi ciência declarada (declarado não portador de 
defi ciência pelo órgão de saúde encarregado da realização da perícia), passando a 
fi gurar somente na Lista Geral; 
7.9.2Serão consideradas defi ciências aquelas conceituadas pela medicina especiali-
zada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável 
à espécie;
7.9.3Não serão considerados como defi ciência os distúrbios passíveis de correção;
7.10Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, a defi ciência 
não oderá ser argüida para justifi car a concessão de readaptação do cargo/função, bem 
como para aposentadoria por invalidez;
7.11Após o prazo de inscrição, fi ca proibida qualquer inclusão de candidato na lista 
específi ca de portadores de necessidades especiais;
8DAS PROVAS
8.1A avaliação será realizada em duas fases, conforme itens 8.2. a 8.4., sendo que:
8.2PRIMEIRA FASE – PROVA ESCRITA:
8.2.1A Prova Escrita terá caráter Eliminatório e Classifi catório;
8.2.2A Prova Escrita avaliará os Conhecimentos Básicos (CB) e os Conhecimentos 
Específi cos (CE) necessários ao cargo/função;
8.2.3A Prova Escrita terá a duração de 04 (quatro) horas;
8.2.4A Prova Escrita será elaborada sob forma de testes de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas em conformidade com o Programa de Prova constante no Anexo 
I deste Edital.
8.3SEGUNDA FASE – PROVA PRÁTICA:
8.3.1A Prova Prática terá caráter Eliminatório e Classifi catório;
8.3.2Serão convocados para a Prova Prática os 40 (quarenta) candidatos habilitados e me-
lhor classifi cados na Prova Escrita, acrescidos dos candidatos empatados na última classifi -
cação considerada para este fi m, fi cando os demais eliminados do Concurso Público;
8.3.3Os candidatos convocados para a Prova Prática deverão comparecer ao local da 
prova com uma (01) hora de antecedência do horário, munidos de um dos docu-
mentos citados no item 9.7, caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha.
8.3.4A Prova Prática terá a duração de uma (01) hora e avaliará os conhecimentos e 
as habilidades dos candidatos em relação ao desempenho no referido cargo conforme 
a seguir: 
8.3.4.1(P1G) Auxiliar Gráfi co I: A avaliação prática para os candidatos incidirá sobre:
A demonstração prática dos conhecimentos e habilidades em: 
1) Operar equipamento de corte de papel (guilhotina); 
2) Operar dobradeira;
3) Operar picotadeira;
4) Operar grampeadeira;
5) Montar blocos de formulários, de impressos e manuseios de papel 
8.3.4.2 (P3G) Impressor Gráfi co III: A avaliação prática para os candidatos incidi-
rá sobre:
A demonstração prática dos conhecimentos e habilidades em: 
1)Identifi car a posição da fi bra do papel para impressão, as gramaturas e os formatos;
2)Identifi car Escala de Cores e aplicações de retículas;
3)Gravar a matriz de impressão e preparar impressora offset regulando papel e tinta 
de acordo com o serviço;
4)Operar impressoras offset pluricolores;
5)Testar a qualidade da impressão realizando os ajustes necessários.
8.3.5As informações quanto à data, horário e local das provas práticas serão divulga-
das no Edital de Convocação;
8.3.6O Edital de Convocação para as provas práticas será publicado no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas em ordem alfabética dos candidatos;
8.3.6.1O candidato poderá também ter ciência da convocação através do site www.
equipeassessoria.com.br; 
8.3.7A impossibilidade de realização da Prova Prática, por qualquer motivo, ensejará 
a desclassifi cação imediata do candidato. 
8.4O concurso constará das seguintes provas e respectivos números de questões:

CÓD. CARGOS/FUNÇÃO  (1ª FASE – PROVA ESCRITA) Nº. QUESTÕES

P1G AUXILIAR GRÁFICO I

LÍNGUA PORTUGUESA 15

MATEMÁTICA 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20

P3G IMPRESSOR GRÁFICO III

LÍNGUA PORTUGUESA 15

MATEMÁTICA 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20

CÓD. CARGOS/FUNÇÃO  (2ª FASE – PROVA PRÁTICA) Nº. ITENS

P1G AUXILIAR GRÁFICO I DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DOS CONHECI-
MENTOS E HABILIDADES 05

P3G IMPRESSOR GRÁFICO III DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DOS CONHECI-
MENTOS E HABILIDADES 05

9DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
9.1As provas serão realizadas na Cidade de CAMPINAS/SP, sendo a 1ª Fase (Prova 
Escrita) com data prevista para o dia 13/12/2009, em locais e horários a serem de-
terminados em edital de convocação;
9.2Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 01 (uma) hora de ante-
cedência, munidos de um dos documentos citados no item 9.7., caneta de tinta azul ou 
preta, lápis preto e borracha;
9.3Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nos colégios da cidade 
de Campinas, a EQUIPE CONSULTORIA poderá aplicar a prova em municípios vi-
zinhos;
9.4O candidato que não receber o Informativo de Convocação para realização das 
Provas até o 3º (terceiro) dia que antecede à realização das provas, ou não tiver acesso 
às publicações do Diário Ofi cial do Município de CAMPINAS, poderá ter ciência do 
local através do site - www.equipeassessoria.com.br. Eventualmente, se por qualquer 
motivo o candidato que efetuou o pagamento da taxa de inscrição, na forma prevista 
neste Edital, não tiver o seu nome constatado no Edital de Convocação, deverá entrar 
em contato com a EQUIPE CONSULTORIA pelo Fone (19) 3885.5757, de segunda 
a sexta-feira das 9h00min as 17h00min (horário de Brasília). Nesta oportunidade o 
candidato será incluído na lista e poderá participar deste concurso mediante a apre-
sentação do respectivo comprovante de pagamento da taxa de inscrição e de um dos 
documentos citados no item 9.7 no dia da aplicação das provas;
9.4.1A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, sujei-
ta à posterior verifi cação da regularidade da referida inscrição;
9.4.2Se for constatada irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será au-
tomaticamente cancelada, sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
9.5O envio do Informativo de Convocação tem caráter meramente auxiliar na infor-
mação do candidato, não sendo aceita a alegação de não recebimento como justifi cati-
va de ausência ou de comparecimento em data, local ou horários incorretos, uma vez 
que a comunicação ofi cial dar-se-á através dos editais publicados no Diário Ofi cial do 
Município de CAMPINAS;
9.6Não serão admitidas solicitações, anteriores ou posteriores, de aplicação de provas 
em local, dia e horário fora dos pré-estabelecidos;
9.7Somente será admitido à sala de provas, o candidato que estiver munido de Cédula 
Ofi cial de Identidade ou Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe ou de 
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certifi cado de Reservista, ou Carteira 
Nacional de Habilitação (somente modelo, novo com foto). Como não fi cará retido, 
será exigida a apresentação do documento original, não sendo aceitas cópias, ainda 
que autenticadas. O documento deve estar em perfeito estado de conservação, de for-
ma a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato;
9.8O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro 
de digitação constante na convocação, deverá solicitar a correção em formulário es-
pecífi co que estará disponível no local da prova, devidamente assinado e datado, ao 
fi scal da sala;
9.9O candidato que não solicitar a correção nos termos do item 9.8 arcará, exclusiva-
mente, com as conseqüências advindas de sua omissão;
9.10Será autorizado ao candidato ausentar-se do recinto das provas durante a sua rea-
lização somente em condições especiais e acompanhados por um fi scal;
9.11Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude 
do afastamento, por qualquer motivo, do candidato da sala de prova;
9.12O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas (Gabarito), 
com caneta de tinta preta ou azul, assinando-o. O preenchimento do Cartão de Respos-
tas (Gabarito) é de total responsabilidade do candidato;
9.13Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que 
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, sendo atri-
buído nota 0 (zero) a questão. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de 
Respostas (Gabarito) por erro do candidato;
9.14O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
sala de coordenação no local em que estiver prestando a prova;
9.15O Caderno de questões será obrigatoriamente devolvido pelo candidato junta-
mente com o Cartão de Resposta (Gabarito). Em nenhuma hipótese o caderno de 
questões será considerado para correção e respectiva pontuação;
9.16O candidato deverá permanecer em prova pelo tempo mínimo de 30 (trinta) mi-
nutos;
9.17Será excluído do Concurso o candidato que:
9.17.1apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
9.17.2não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado;
9.17.3não apresentar o documento de identidade exigido;
9.17.4 ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes, de 30 
(trinta) minutos do início das provas;
9.17.5 for surpreendido durante a realização das provas, em comunicação com ou-
tro candidato ou terceiros ou utilizando aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, 
relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, calculadora, MP3 players etc.), livros, anotações, réguas de cálculo, lápis 
com tabuadas, impressos ou consulta a qualquer obra doutrinária, texto legal ou ainda 
a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de material de apoio;
9.17.6 lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
9.17.7 não devolver integralmente o material recebido;
9.17.8 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
9.17.9 agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou auto-
ridades presentes;
9.17.10 estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
9.17.11 estiver fazendo uso de boné ou chapéu na sala de aula durante a realização 
das provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candi-
dato, caracterizando-se como tentativa de fraude;
9.18Em hipótese alguma haverá segunda chamada, revisão de provas ou de resultados, 
em quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja 
qual for o motivo alegado.
10DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
10.1A PROVA ESCRITA:
10.1.1 A Prova Escrita, de caráter eliminatório e classifi catório, será avaliada na 
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos;
10.1.2 A nota da Prova Escrita será obtida pela fórmula:
NP = Na x 100
   Tq
Sendo:
NP= Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
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10.1.3 Será considerado habilitado na Prova Escrita o candidato que obtiver nota 
igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos;
10.1.4 A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos 
os candidatos presentes à respectiva prova;
10.2 A PROVA PRÁTICA
10.2.1 A Prova Prática, de caráter eliminatório e classifi catório, será avaliada na 
escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos;
10.2.2 A nota da Prova Prática será composta pelo total de pontos obtidos nos testes 
pelo candidato.
10.2.3 Será considerado habilitado na Prova Prática o candidato que obtiver nota 
igual ou superior a 30 (trinta) pontos.
10.2.4 Após a aplicação dos critérios de avaliação anteriormente descritos, o can-
didato que não lograr 30 (trinta) pontos na Prova Prática estará automaticamente des-
classifi cado;
11 DA PONTUAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
11.1 A nota fi nal do candidato será o resultado da somatória dos pontos obtidos na 
Prova Escrita com os pontos obtidos na Prova Prática.
11.1.1 As provas deste Edital possuem uma pontuação máxima equivalente a 150 
(cento e cinqüenta) pontos, sendo 100 (cem) pontos referentes à Prova Escrita e 50 
(cinquenta) pontos referentes à Prova Prática.
12 DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
12.1 Na hipótese de igualdade na pontuação fi nal, constituem-se, sucessivamente 
e quando aplicável, os seguintes critérios de desempate:
12.1.1 Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 
10.741/2003, sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada; 
12.1.2 Maior pontuação na Prova Prática; 
12.1.3 Maior número de acertos em conhecimentos específi cos; 
12.1.4 Maior número de acertos em língua portuguesa;
12.1.5 Maior número de acertos em matemática; 
12.1.6 Mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
12.2 Os candidatos aprovados serão classifi cados em ordem decrescente de nota 
fi nal, em lista de classifi cação para cada cargo/função;
12.3 Os candidatos aprovados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral 
(todos os candidatos aprovados) e outra especial (portadores de necessidades especiais 
aprovados).
13 DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
13.1 A aprovação no Concurso Público não signifi ca imediata admissão do candi-
dato aprovado, a qual só será efetivada segundo os critérios de conveniência e oportu-
nidade da IMA, em decorrência de condições técnicas de trabalho e de disponibilidade 
orçamentária;
13.2 A convocação obedecerá rigorosamente à ordem de classifi cação fi nal;
13.3 A convocação será realizada através do Diário Ofi cial do Município de Cam-
pinas e o candidato deverá apresentar-se à Informática de Municípios Associados S/A 
- IMA, sito a Rua Ataliba de Camargo Andrade, nº. 47 - Cambuí - Campinas/SP, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data da publicação;
13.3.1 O candidato será submetido aos exames médicos admissionais e, quando 
houver necessidade, a exames complementares de caráter eliminatório, para avaliação 
da compatibilidade de sua saúde com o exercício do cargo/função para a qual concor-
reu;
13.3.2 Será eliminado do concurso o candidato que for considerado inapto nos exa-
mes médicos admissionais;
13.3.3 Em sendo considerado apto, terá o prazo máximo de 10 (dez) dias consecuti-
vos, a contar da data da realização do exame, para se apresentar à IMA, para formali-
zar sua admissão, munido dos seguintes documentos:
13.3.3.1 Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
13.3.3.2 1 (uma) foto 3x4 recente;
13.3.3.3 Curriculum Vitae;
13.3.3.4 Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Ca-
samento com averbação, se for separado judicialmente ou Certidão de União Estável;
13.3.3.5 Título de Eleitor e comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral; 
13.3.3.6 Certifi cado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo mas-
culino e comprovante de estar quite com a justiça militar; 
13.3.3.7 Cédula de Identidade – RG ou RNE; 
13.3.3.8 Inscrição no PIS/PASEP; 
13.3.3.9 Cadastro de Pessoa Física – CPF - regular; 
13.3.3.10 Declaração Negativa de Acumulo de Emprego Público (modelo a ser for-
necido pela IMA); 
13.3.3.11 Comprovante da escolaridade exigida;
13.3.3.12 Comprovante do Registro no respectivo Conselho de Classe, para profi s-
sões regulamentadas; 
13.3.3.13 Comprovante dos pré-requisitos exigidos para o cargo/função, conforme 
especifi cado na Tabela I – DOS CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS;
13.3.3.14 Certidão de Nascimento dos fi lhos e Caderneta de Vacinação dos fi lhos 
menores de 14 anos (se houver); 
13.3.3.15 Comprovante de recolhimento de Contribuição Sindical (se houver); 
13.3.3.16 Relação dos Salários de Contribuição dos últimos 12 meses (se houver); 
13.3.3.17 Carta de concessão de aposentadoria, caso seja aposentado; 
13.3.3.18 Comprovante de residência; 
13.3.3.19 Outros documentos que a IMA julgar necessários. 
13.4 A comprovação da experiência, prevista na Tabela I, far-se-á mediante com-
petente registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social em cargos/funções cuja 
denominação seja compatível com o cargo/função a que concorreu e/ou através de 
Atestados, Declarações de Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, quando se 
tratar de cargos/funções com terminologia distinta da vaga concorrida e/ou declaração 
de trabalho autônomo, acompanhada dos comprovantes de recolhimento de INSS do 
período;
13.4.1 Na declaração, deverão constar, obrigatoriamente: nome do cargo/função, 
atribuições, que deverão ser compatíveis com o cargo/função a que está concorrendo, 
e identifi cação do empregador emitente em papel timbrado, assinado e com fi rma re-
conhecida;
13.5 Será considerado desistente o candidato que não atender a convocação no 
prazo estipulado no item 13.3. e 13.3.3. e/ou não apresentar à IMA toda a documenta-
ção necessária;
13.6 Para o candidato que já tenha sido servidor de qualquer órgão público, será 
exigida a comprovação de que não foi demitido a bem do serviço público;
13.7 Não poderá ser admitido o candidato que receber proventos em virtude de 
aposentadoria pelo exercício de cargo na Administração Direta Municipal, Estadual 
ou Federal, conforme o disposto no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal, 
com redação alterada pela Emenda Constitucional nº. 20/98, bem como o que incorrer 

na hipótese de acumulação ilícita de cargos públicos, ou ainda, o que se benefi ciou 
com aposentadoria especial, nos termos da Legislação vigente;
13.8 Não assumirá vaga, quando convocada, a candidata que estiver no seu 8° mês 
de gravidez em diante, bem como em período que corresponde à licença;
13.8.1 A candidata será reconvocada, por uma única vez, a partir da data do venci-
mento do seu período de licença gestante relativo à gravidez constatada na época da 
convocação, observando-se os demais itens;
13.9 A inexatidão das afi rmativas ou irregularidades dos documentos, ainda que 
verifi cados posteriormente, eliminará o candidato do concurso, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição;
13.10 A admissão do candidato será formalizada com a assinatura de Contrato Indi-
vidual de Trabalho com a IMA, o qual se regerá pelos preceitos da Consolidação das 
Leis do Trabalho - C.L.T., não gerando, portanto, estabilidade ou direitos correlatos;
13.11 A contratação será em caráter experimental, conforme Convenção Coletiva 
da Categoria vigente à época da admissão. Mediante avaliação a ser realizada no perí-
odo de experiência, o contrato poderá ou não se converter em prazo indeterminado;
13.12 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de clas-
sifi cação no concurso público, valendo para esse fi m, a homologação;
13.13 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto a EQUIPE 
CONSULTORIA, durante o período da realização do Concurso e junto à IMA após a 
homologação do resultado fi nal do concurso e durante o período de sua validade;
13.14 Os candidatos que atenderem à convocação para a admissão e recusarem-se 
ao preenchimento da vaga serão excluídos do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência.
14 DOS RECURSOS 
14.1 O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, tendo como 
termo inicial o primeiro dia útil subseqüente à publicação dos atos do concurso;
14.2 Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato e deverá ser 
de forma individualizada e em 02 (duas) vias de igual teor (original e cópia);
14.3 O recurso – Anexo III - deverá ser dirigido à Comissão de Concurso da IMA 
e entregue, ou encaminhado por Sedex, à Rua Ataliba de Camargo Andrade nº. 47 
– Cambuí, Campinas - SP - CEP 13025-290 – Gerência de Recursos Humanos, das 
9h00min às 16h00min, com as seguintes especifi cações: 
14.3.1 nome do candidato;
14.3.2 número do documento de identidade;
14.3.3 endereço completo; 
14.3.4 número do concurso;
14.3.5 número de inscrição;
14.3.6 cargo/função e código do cargo/função para o qual se inscreveu;
14.3.7 a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso;
14.4 O recurso deverá estar digitado ou datilografado e assinado, não sendo aceito 
recurso interposto por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama ou outro meio não 
especifi cado neste Edital;
14.5 O recurso recebido será encaminhado à EQUIPE CONSULTORIA para aná-
lise e manifestação a propósito do argüido, após o que será devolvido à IMA;
14.6 A decisão do deferimento ou indeferimento do recurso será dada a conhecer 
coletivamente, por meio de publicação no Diário Ofi cial do Município de Campinas 
– SP;
14.7 No caso de provimento de recurso interposto dentro das especifi cações, pode-
rá ser alterada, eventualmente, a nota/classifi cação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classifi cação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassifi ca-
ção do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação;
14.8 Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados 
neste edital;
14.9 A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do 
Concurso;
14.10 A Comissão de Concurso da IMA constitui a última instância para recurso, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Todos os atos relativos a este concurso público serão publicados, na íntegra, 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas-SP, não se aceitando justifi cativa para o 
desconhecimento dos prazos neles assinalados;
15.2 O salário inicial tem como valor-base o mês de janeiro de 2009;
15.3 À IMA é facultada a anulação parcial ou total do Concurso Público, antes de 
sua respectiva homologação, se constatada irregularidade substancial insanável;
15.4 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do concurso público, 
e não se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das 
provas e demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade 
do concurso público, os registros eletrônicos a ele referentes;
15.5 O Candidato aprovado que vier a ser admitido fi ca ciente de que consta no 
Edital somente um Resumo do cargo/função a que está concorrendo e, portanto estará 
sujeito a desempenhar todas as atividades que sejam inerentes ao seu cargo, nos ter-
mos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da IMA;
15.6 A inscrição do candidato implicará na integral aceitação das condições esta-
belecidas neste Edital e nas instruções específi cas, das quais não poderá alegar desco-
nhecimento;
15.7 Será considerada nas provas a legislação vigente até a data do término das 
inscrições, posteriores alterações não serão consideradas;
15.8 Fica assegurado, durante o prazo de validade do concurso, aos aprovados no 
concurso IMA 001/2007, prioridade sobre os aprovados no concurso IMA 002/2009;
15.9 O candidato aprovado que vier a ser admitido fi ca ciente que cumprirá jor-
nada de trabalho durante cinco (05) dias na semana, e que o horário de trabalho e as 
folgas poderão ser em escala de revezamento, portanto ser diurno e/ou noturno, em 
dias de semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de 
trabalho;
15.10 O candidato aprovado que vier a ser admitido fi ca, desde já, ciente que poderá 
ser lotado para prestar serviços tanto na sede da IMA em Campinas quanto em qual-
quer outra localidade em que a IMA presta ou venha prestar serviços.
15.11 Cronograma Previsto

DATA/ PERÍODO ATIVIDADE

13/10/09 a 23/10/09 Período de recebimento das inscrições (PRESENCIAL)

13/10/09 a 25/10/09 Período de recebimento das inscrições (INTERNET)

10/11/09 Publicação dos Candidatos Inscritos

11 e 12/11/09 Prazo de Recurso Relativo às Inscrições
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16/11/09 Publicação da Lista Defi nitiva dos Candidatos Inscritos e 
Convocação para a realização das Provas Escritas

Até 28/11/09 Período de envio de Informativo de Convocação para reali-
zação das Provas Escritas – 1ª Fase

13/12/09 Data Provável da Realização das Provas Escritas

15/12/09 Divulgação dos Gabaritos das Provas Escritas no Diário Ofi -
cial do Município de Campinas 

16 e 17/12/09 Prazo de Recurso do Gabarito

22/12/09 Publicação dos Resultados dos Recursos

22/12/09 Publicação do Gabarito Final

08/01/10 Publicação dos resultados das Provas Escritas

11 e 12/01/10 Prazo para Recurso do Resultado das Provas Escritas

15/01/10 Publicação dos Resultados dos Recursos e Convocação para 
a Prova Prática – 2ª Fase

24/01/10 Realização da Prova Prática 

01/02/10 Divulgação dos Resultados da Segunda Fase

02 e 03/02/10 Prazo pra Recurso da Segunda Fase

10/02/10 Publicação dos Resultados dos Recursos

10/02/10 Publicação do Resultado Final

11 e 12/02/10 Prazo para Recurso do Resultado Final

19/02/10 Divulgação do Resultado Final para todos os cargos

24/02/10 Homologação do Resultado Final

15.11.1 O cronograma acima pré-estabelecido poderá sofrer alterações e/ou modifi -
cações pela Comissão Organizadora do Concurso Público.

ANEXO I 
DO PROGRAMA DE PROVAS

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA
GRAMÁTICA: Frases; Pontuação; Sinais de Pontuação; Relação entre palavras; Fo-
nemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; Artigo; Numeral; Encon-
tros vocálicos; Encontros consonantais e dígrafo; Verbos; Tonicidade das palavras; 
Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Verbos intransitivos e transitivos; Verbos transiti-
vos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; Formas nominais; Locuções verbais; 
Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração; Classes de palavras: classifi ca-
ção morfológica; Concordância nominal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência 
nominal; Aposto; Vocativo; LINGUAGEM: Comparações; Criação de palavras; Uso 
do travessão; Relação entre idéias; Repetições. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.
MATEMÁTICA
Conjuntos; números naturais; sistemas de numeração; operações no conjunto dos nú-
meros naturais; múltiplos e divisores em N; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; conjunto de números fracionários; operações fundamentais com números fra-
cionários; problemas com números fracionários; números decimais; medidas de com-
primento, superfície e conversão de unidades; operações fundamentais com números 
inteiros e números racionais; problemas de raciocínio lógico. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(P1G) AUXILIAR GRÁFICO I
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos básicos sobre papel, tipos de papel, gramatura, formatos, aca-
bamento superfi cial. Conhecimentos sobre tipos de acabamento manual (intercalação, 
vias, blocagem, encadernação e empacotamento). Conhecimentos básicos sobre aca-
bamento mecânico (ponto metálico, dobra, vinco, serrilha).
(P3G) IMPRESSOR GRÁFICO III
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Pesos e medidas. Conhecimentos básicos de higrometria (pH – acidez e alca-
linidade). Características básicas do papel para impressão. Formatos de papel. Equi-
pamentos de impressão (componentes da impressora e suas funções). Manutenção e 
lubrifi cação da impressora. Conhecimentos básicos em montagem, cópia e revelação 
de fotolitos. Seqüência de cores, mistura de cores (teoria das cores).
LEGENDA:
CB – CONHECIMENTOS BÁSICOS
CE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANEXO II – DO RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES
(P1G) AUXILIAR GRÁFICO I
Operar equipamentos de corte (guilhotina), dobradeira, picotadeira, grampeadeira e 
outros equipamentos de acabamento gráfi co. Montar blocos de formulários e de im-
pressos. Preparar a composição de jogos a serem distribuídos e/ou encadernados e 
efetuar a encadernação de impressos. Preencher os controles de protocolos dos docu-
mentos emitidos e recebidos pela área. Acondicionar as aparas dos cortes realizados 
para posterior reaproveitamento. Executar a manutenção preventiva dos equipamentos 
de trabalho, mantendo-os limpos e conservados. Auxiliar o impressor gráfi co.
(P3G) IMPRESSOR GRÁFICO III
Preparar e montar os fotolitos a serem utilizados na sensibilização da matriz de im-
pressão offset; Copiar matriz de impressão; Preparar impressora offset regulando pa-
pel e tinta de acordo com o novo serviço; Testar a qualidade da impressão realizando 
os ajustes necessários; Operar impressoras offset pluricolores; Acompanhar o proces-
so de impressão verifi cando o desenvolvimento do trabalho; Realizar a manutenção 
básica preventiva do equipamento de impressão; Orientar e fi scalizar o cumprimento 
das normas de segurança e medicina do trabalho, bem como a utilização de equipa-
mentos de proteção individual e/ou coletiva.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À 
Comissão Organizadora do Concurso Público 002/2009
da Informática de Municípios Associados S/A - IMA
Nome do Candidato: ____________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________
Número do Documento de Identidade: ______ N.º de inscrição no Concurso:________

Cargo/Função:___________________________________________Código:_________

Questionamento:_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Embasamento: ___________________________________________________________

Data:

Assinatura: 

PEDRO JAIME ZILLER DE ARAÚJO
Presidente

LUIZ M. AYABE
Diretor Administrativo-Financeiro

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
EDITAL 003/2009 - IMA

A INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA torna público a abertura de CONCURSO PÚBLICO, objetivando o preenchimento de vagas e a formação 
de cadastro reserva, em regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, para os cargos/funções relacionados na Tabela I deste Edital. O Concurso Público será regido pelas 
Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, e sua organização e aplicação fi carão a cargo da EQUIPE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA.

TABELA I – DOS CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS

CÓD. CARGO/FUNÇÃO VAGAS CADASTRO 
RESERVA SALÁRIO PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS

SOT OPERADOR DE TELEATENDIMENTO I
(36 HORAS SEMANAIS) 15 CADASTRO 

RESERVA R$ 600,00 ENSINO MÉDIO COMPLETO

T1I TÉCNICO EM INFORMÁTICA I - TELEATENDIMENTO
(36 HORAS SEMANAIS) 12 CADASTRO 

RESERVA R$ 1.032,56 ENSINO MÉDIO COMPLETO + TÉCNICO EM INFORMÁTICA

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Os códigos, cargos/funções, número de vagas, cadastro reserva, salários e os pré-
requisitos são os estabelecidos na Tabela I do presente Edital, também disponibiliza-
dos no site www.equipeassessoria.com.br e no site www.ima.sp.gov.br;
1.1.1. A IMA concede, além dos benefícios legais, Plano de Saúde, Vale Refeição ou 
Vale Alimentação e Seguro de Vida em Grupo;
1.1.2. O resumo das atribuições de cada cargo/função encontra-se especifi cado no 
Anexo II;
1.2. O presente concurso público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data de 
sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Os candidatos 
aprovados poderão ser admitidos para os cargos/funções existentes, para os que forem 
criados e para os que se vagarem durante o prazo de validade do concurso;
1.3. O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera obriga-
toriedade para a INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA de 
contratar, neste período, todos os candidatos classifi cados.
1.3.1. O aproveitamento dos classifi cados reger-se-á, exclusivamente, para atendimen-
to das necessidades e de acordo com os procedimentos vigentes na IMA;
1.3.2. O cadastro reserva, formado por candidatos excedentes à disponibilidade de 
vagas atuais, terá prioridade na contratação futura para as vagas que vierem a surgir 
dentro do prazo de validade deste concurso;
1.4. As provas serão realizadas na cidade de Campinas/SP.
2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Para se inscrever, o candidato deverá ler este Edital na sua íntegra e preencher as 

condições especifi cadas a seguir:
2.1.1. Estar de acordo com os termos do respectivo Edital;
2.1.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 
da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
2.1.3. Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da inscrição,
2.1.4. Quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;
2.1.5. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.6. Não ter sido demitido por justa causa pela IMA, salvo quando invalidada a sua 
demissão por decisão judicial.
3. DO PERÍODO DAS INSCRIÇÕES
3.1. INSCRIÇÃO DE FORMA PRESENCIAL
As inscrições presenciais deverão ser realizadas no período de 13 a 23 de outubro 
de 2009, somente para um dos cargos/funções previstos na Tabela I - DOS CARGOS/
FUNÇÕES E DAS VAGAS, em um dos locais descritos no artigo 4º deste Edital.
3.2. INSCRIÇÕES PELA INTERNET
As inscrições pela Internet deverão ser realizadas no período de 13 a 25 de outubro 
de 2009, somente para um dos cargos/funções previstos na Tabela I - DOS CARGOS/
FUNÇÕES E DAS VAGAS deste Edital, conforme item 4. deste Edital.
4. DOS LOCAIS DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições poderão ser realizadas de forma presencial ou pela Internet;
4.2. O candidato deverá obrigatoriamente indicar uma única opção código de Cargo/
Função; tendo em vista que as provas poderão ser realizadas em um único período;
4.3. Efetuada a inscrição e o respectivo pagamento, não será permitida alteração ou 
troca da opção de cargo/função apontada no formulário de inscrição;
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4.4. Não será aceita inscrição via postal, fac-símile, correio eletrônico ou fora do pe-
ríodo estabelecido neste Edital;
4.5. INSCRIÇÃO DE FORMA PRESENCIAL
4.5.1. POSTO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CPAT – CAMPINAS 
– CENTRO PÚBLICO DE APOIO AO TRABALHADOR:
4.5.1.1. As inscrições poderão ser realizadas no Posto de Recebimento de Inscrições 
instalado no CPAT – Campinas - Centro Público de Apoio ao Trabalhador, situado 
na Av. Campos Salles, 427, Centro, Campinas, SP – de segunda a sexta-feira, das 
9h00min às 17h00min;
4.5.1.2. Preencher no próprio posto de inscrição com a apresentação de um documento 
de identidade (RG), o Formulário de Inscrição e retirar o boleto bancário para paga-
mento da taxa de inscrição que será de acordo com o capítulo 5 deste Edital;
4.5.2. POSTO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO - UNIDADES DE ATENDI-
MENTO MÓVEL DA PREFEITURA:
4.5.2.1. As inscrições poderão ser realizadas, também, em uma das unidades do 
Atendimento Móvel da Prefeitura Municipal de Campinas, de segunda a sexta das 
9h00min as 15h00min, sábado das 10h00min as 15h00min e no domingo das 9h00min 
as 12h00min, nos respectivos locais:
Segunda-feira: Mercado Municipal e no Carrefour Campinas/Valinhos;
Terça-feira: Subprefeitura Barão Geraldo e no Paulistão Amoreiras;
Quarta-feira: Terminal Padre Anchieta e no Enxuto;
Quinta-feira: Terminal Ouro Verde e no Extra Amoreiras;
Sexta-Feira: Extra Abolição e na Câmara dos Vereadores;
Sábado: Campinas Shopping e no Parque Taquaral ao lado do Portão 1;
Domingo: Posto de Informações Turísticas de Sousas e no Centro de Convivência 
Cultural.
4.6. INSCRIÇÕES PELA INTERNET
4.6.1. As inscrições poderão, também, ser realizadas pela Internet e para inscrever-se 
o interessado deverá:
4.6.2. Acessar o site www.equipeassessoria.com.br, a partir das 08h do dia 13 de Ou-
tubro até as 24h do dia 25 de outubro de 2009 (horário de Brasília);
4.6.3. Após as 24h do dia 25 de outubro, o formulário de inscrição não estará mais 
disponibilizado;
4.6.4. Localizar, no site, o “link” correlato a este concurso;
4.6.5. Ler o Edital, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário.
5. DO VALOR E PAGAMENTO E DAS INSCRIÇÕES
5.1 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 27/10/2009 
conforme constante no Boleto Bancário, sendo que o valor da inscrição será de R$ 
30,00 (trinta reais).
5.2 Para pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancá-
rio gerado até a data limite do encerramento das inscrições;
5.2.1 Atenção para o horário da rede de atendimento bancário;
5.3 O pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição, conforme item 5.1, 
poderá ser efetuado em toda rede de atendimento bancário;
5.4 A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetuada após a 
respectiva compensação;
5.4.1 Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido, a inscrição do candidato tornar-
se-á sem efeito;
5.4.2 Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada maior ou em 
duplicidade, nem isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o 
motivo alegado, excetuados os casos previstos neste Edital;
5.5 Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, 
transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito ban-
cário em conta corrente, ou por qualquer outra via que não a especifi cada neste Edital. 
O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação dentro do 
período do vencimento do boleto;
5.6 A efetivação da inscrição ocorrerá após a confi rmação pelo Banco do pagamento 
do boleto referente à taxa;
5.6.1 O candidato poderá acompanhar a situação da sua inscrição através do site da EQUI-
PE CONSULTORIA, www.equipeassessoria.com.br, na página do concurso público, a 
partir de 72 (setenta e duas) horas após a quitação do boleto bancário. Caso verifi que a fal-
ta de informação, o candidato deverá entrar em contato com a EQUIPE CONSULTORIA 
Fone: (19) 3885.5757, de segunda a sexta-feira, das 9h00min às 17h00min;
5.7 O descumprimento das normas para inscrição implicará na sua não efetivação;
5.8 A EQUIPE CONSULTORIA e a IMA não se responsabilizam por solicitações de 
inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;
5.9 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de total responsabili-
dade do candidato, cabendo a IMA o direito de excluir do Concurso Público aquele 
que não preenchê-la de forma completa, correta e/ou que forneça dados incorretos ou 
inverídicos, ainda que o fato seja constatado posteriormente;
5.10 No ato da inscrição NÃO deverão ser enviadas, à EQUIPE CONSULTORIA ou 
à IMA, quaisquer cópias de documentos, de comprovantes dos pré-requisitos contidos 
na Tabela I deste Edital ou das exigências contidas nos Capítulos 2 e 11. No entanto, 
será automaticamente eliminado do concurso o candidato classifi cado que, ao ser con-
vocado, não os apresentar no ato da admissão, sendo declarada nula a sua inscrição e 
todos os atos dela decorrentes;
5.10.1 Somente para os candidatos benefi ciados pela isenção de taxas, conforme item 
6.1 será exigido, no ato da inscrição, a apresentação dos documentos que comprovem 
as exigências contidas no Capítulo 2.
6. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÕES ISENTAS DE TAXAS
6.1. Nos termos da Lei Municipal nº 11.412, de 06/11/2002 e do Decreto nº. 14.523 de 
14/11/2003, os candidatos que satisfi zerem as condições expressas na Lei ou no Decreto 
Municipal, poderão requerer isenção de taxa de inscrição, nas seguintes condições:
6.1.1. Preencher o Formulário de Inscrição específi co para essa categoria, no período 
de 13 a 23 de outubro de 2009, somente no Posto de Recebimento de Inscrições ins-
talado no CPAT – Campinas - Centro Público de Apoio ao Trabalhador, situado 
na Av. Campos Salles, 427, Centro, Campinas, SP – de segunda a sexta-feira, das 
9h00min às 17h00min;
6.1.2. No ato da inscrição o candidato que pleitear a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição, deverá apresentar os originais e entregar as cópias dos documentos com-
probatórios das situações exigidas pela mencionada lei ou decreto e das condições 
previstas no capítulo 2;
6.1.3. O deferimento ou indeferimento das inscrições requeridas na categoria de isen-
tas será decorrente de análise pela EQUIPE CONSULTORIA e de parecer terminativo 
da Comissão de Concurso da IMA.
7. DAS VAGAS E DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NE-
CESSIDADES ESPECIAIS

7.1. Será assegurado aos portadores de necessidades especiais, no presente Concurso 
Público, reserva de vaga na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, 
nos termos do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Lei 7.853/89, regula-
mentada pelo Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto 5296/04, Lei Complementar 
683/92, alterada pela Lei Complementar 932/02, e demais legislações aplicáveis à 
matéria;
7.2. Os candidatos portadores de defi ciência participarão do certame em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo, avaliação e cri-
térios de aprovação das provas, data, horário e local de aplicação, e à nota mínima 
exigida, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 683/92 e artigo 41 do Decreto 
3.298/99;
7.3. As vagas reservadas aos portadores de defi ciência fi carão liberadas se não tiver 
ocorrido inscrição ou aprovação desses candidatos, nos termos do artigo 2º, § 2º, da 
Lei Complementar 683/92;
7.4. O candidato, antes de se inscrever, deverá verifi car se as atribuições do cargo/fun-
ção, especifi cadas no Anexo II, são compatíveis com a defi ciência de que é portador;
7.5. O candidato deverá especifi car, no formulário de inscrição, o tipo de defi ciência 
de que é portador:
7.5.1. Deverá, ainda, entregar, até o dia 23/10/2009, no Posto de Recebimento de 
Inscrições ou encaminhar por sedex para a EQUIPE CONSULTORIA, localizada na 
Rua Ferez Pedro Aun, 39 – Vila Ferez - Indaiatuba – SP – CEP 13.330-040 a seguinte 
documentação:
7.5.1.1. requerimento com a qualifi cação completa do candidato, bem como espe-
cifi cação do Concurso Público para o qual está inscrito, o cargo/função a que está 
concorrendo e a necessidade ou não de prova em braile ou ampliada ou de condições 
especiais para a realização da prova;
7.5.1.2. laudo médico que ateste a espécie, o grau ou nível da defi ciência, com ex-
pressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da defi ciência;
7.6. O candidato que não declarar ser portador de necessidades especiais, no ato da 
inscrição, e não atender ao solicitado no subitem 7.5 não será considerado portador 
de necessidades especiais, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, bem 
como não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado;
7.7. Para efeito do prazo estipulado no subitem 7.5., será considerada a data de posta-
gem fi xada pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, ou a data de protocolo fi r-
mado pelo Posto de Recebimento de Inscrições ou pela EQUIPE CONSULTORIA;
7.8. Os candidatos classifi cados constantes da lista especial (portadores de neces-
sidades especiais) serão convocados pela IMA, quando da admissão, para realizar 
perícia médica com a fi nalidade de avaliação da compatibilidade das atribuições do 
cargo/função com a defi ciência declarada;
7.9. Será excluído do concurso o candidato que tiver defi ciência considerada incom-
patível com as atribuições do cargo/função:
7.9.1. Será excluído da Lista Especial (portadores de defi ciência aprovados) o can-
didato que não tiver confi gurado a defi ciência declarada (declarado não portador de 
defi ciência pelo órgão de saúde encarregado da realização da perícia), passando a 
fi gurar somente na Lista Geral;
7.9.2. Serão consideradas defi ciências aquelas conceituadas pela medicina especiali-
zada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável 
à espécie;
7.9.3. Não serão considerados como defi ciência os distúrbios passíveis de correção.
7.10. Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, a defi ciência 
não poderá ser argüida para justifi car a concessão de readaptação do cargo/função, 
bem como para aposentadoria por invalidez;
7.11. Após o prazo de inscrição, fi ca proibida qualquer inclusão de candidato na lista 
específi ca de portadores de necessidades especiais;
8. DAS PROVAS
8.1. A avaliação será realizada através de Prova Escrita, conforme itens 8.2. a 8.3., 
sendo que:
8.2. A Prova Escrita será Eliminatória e Classifi catória;
8.2.1. A Prova Escrita avaliará os Conhecimentos Básicos (CB) e os Conhecimentos 
Específi cos (CE) necessários ao cargo/função;
8.2.2. A Prova Escrita terá a duração de 04 (quatro) horas;
8.2.3. A Prova Escrita será elaborada sob forma de testes de múltipla escolha, com 
04 (quatro) alternativas em conformidade com o Programa de Provas constante no 
Anexo I deste Edital.
8.3. O concurso constará das seguintes provas e respectivos números de questões:

CÓD. CARGOS/FUNÇÃO PROVAS
Nº. 
QUES-
TÕES

SOT OPERADOR DE TELEATENDIMENTO - I 

LÍNGUA PORTUGUESA 20

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20

T1I TÉCNICO EM INFORMÁTICA I - TELEA-
TENDIMENTO

LÍNGUA PORTUGUESA 10

MATEMÁTICA 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30

9. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
9.1. As provas serão realizadas na Cidade de CAMPINAS/SP, com data prevista 
para o dia 13/12/2009, em locais e horários a serem determinados em edital de con-
vocação;
9.2. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 01 (uma) hora de an-
tecedência, munidos de um dos documentos citados no item 9.7., caneta de tinta azul 
ou preta, lápis preto e borracha;
9.3. Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nos colégios da cidade 
de Campinas, a EQUIPE CONSULTORIA poderá aplicar a prova em municípios 
vizinhos;
9.4. O candidato que não receber o Informativo de Convocação para realização das 
Provas até o 3º (terceiro) dia que antecede à realização das provas, ou não tiver acesso 
às publicações do Diário Ofi cial do Município de CAMPINAS, poderá ter ciência do 
local através do site - www.equipeassessoria.com.br. Eventualmente, se por qualquer 
motivo o candidato que efetuou o pagamento da taxa de inscrição, na forma prevista 
neste Edital, não tiver o seu nome constatado no Edital de Convocação, deverá entrar 
em contato com a EQUIPE CONSULTORIA pelo Fone (19) 3885.5757, de segunda 
a sexta-feira das 9h00min as 17h00min (horário de Brasília). Nesta oportunidade o 
candidato será incluído na lista e poderá participar deste concurso mediante a apre-
sentação do respectivo comprovante de pagamento da taxa de inscrição no dia da 
aplicação das provas e de um dos documentos citados no item 9.7;
9.4.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, 
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sujeita à posterior verifi cação da regularidade da referida inscrição;
9.4.2. Se for constatada irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será au-
tomaticamente cancelada, sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
9.5. O envio do Informativo de Convocação tem caráter meramente auxiliar na infor-
mação do candidato, não sendo aceita a alegação de não recebimento como justifi cati-
va de ausência ou de comparecimento em data, local ou horários incorretos, uma vez 
que a comunicação ofi cial dar-se-á através dos editais publicados no Diário Ofi cial do 
Município de CAMPINAS;
9.6. Não serão admitidas solicitações, anteriores ou posteriores, de aplicação de pro-
vas em local, dia e horário fora dos pré-estabelecidos;
9.7. Somente será admitido à sala de provas, o candidato que estiver munido de Cédula 
Ofi cial de Identidade ou Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe ou de 
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certifi cado de Reservista, ou Carteira 
Nacional de Habilitação (somente modelo, novo com foto). Como não fi cará retido, 
será exigida a apresentação do documento original, não sendo aceitas cópias, ainda 
que autenticadas. O documento deve estar em perfeito estado de conservação, de for-
ma a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato;
9.8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro 
de digitação constante na convocação, deverá solicitar a correção no formulário es-
pecífi co que estará disponível no local da prova, devidamente assinado e datado, ao 
fi scal da sala;
9.9. O candidato que não solicitar a correção nos termos do item 9.8 arcará, exclusiva-
mente, com as conseqüências advindas de sua omissão;
9.10. Será autorizado ao candidato ausentar-se do recinto das provas durante a sua 
realização somente em condições especiais e acompanhados por um fi scal;
9.11. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude 
do afastamento, por qualquer motivo, do candidato da sala de prova;
9.12. O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas (Gabarito), 
com caneta de tinta preta ou azul, assinando-o. O preenchimento do Cartão de Respos-
tas (Gabarito) é de total responsabilidade do candidato;
9.13. Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que 
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, sendo atri-
buído nota 0 (zero) a questão. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de 
Respostas (Gabarito) por erro do candidato;
9.14. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
sala de coordenação no local em que estiver prestando a prova;
9.15. O Caderno de questões será obrigatoriamente devolvido pelo candidato junta-
mente com o Cartão de Resposta (Gabarito). Em nenhuma hipótese o caderno de 
questões será considerado para correção e respectiva pontuação;
9.16. O candidato deverá permanecer em prova pelo tempo mínimo de 30 (trinta) 
minutos;
9.17. Será excluído do Concurso o candidato que:
9.17.1. apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
9.17.2. não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado;
9.17.3. não apresentar o documento de identidade exigido;
9.17.4. ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes, de 30 
(trinta) minutos do início das provas;
9.17.5. for surpreendido durante a realização das provas, em comunicação com ou-
tro candidato ou terceiros ou utilizando aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, 
relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, calculadora, MP3 players etc.), livros, anotações, réguas de cálculo, lápis 
com tabuadas, impressos ou consulta a qualquer obra doutrinária, texto legal ou ainda 
a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de material de apoio;
9.17.6. lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
9.17.7. não devolver integralmente o material recebido;
9.17.8. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
9.17.9. agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou auto-
ridades presentes;
9.17.10. estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
9.17.11. estiver fazendo uso de boné ou chapéu na sala de aula durante a realização das 
provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se como tentativa de fraude;
9.18. Em hipótese alguma haverá segunda chamada, revisão de provas ou de resulta-
dos, em quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, 
seja qual for o motivo alegado;
10. DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
10.1. A Prova Escrita, de caráter eliminatório e classifi catório, será avaliada na escala 
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos;
10.1.1. A nota da Prova Escrita será obtida pela fórmula:
NP = Na x 100
 Tq
Sendo:
NP= Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
10.2. Será considerado habilitado na Prova Escrita o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 50 (cinquenta) pontos;
10.3. A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos os 
candidatos presentes à respectiva prova;
10.4. A nota fi nal será o total de pontos obtidos na Prova Escrita;
10.5. Na hipótese de igualdade na pontuação fi nal, constituem-se, sucessivamente e 
quando aplicável, os seguintes critérios de desempate:
10.5.1. idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 
10.741/2003, sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada;
10.5.2. maior número de acertos em conhecimentos específi cos;
10.5.3. maior número de acertos em língua portuguesa;
10.5.4. maior número de acertos em matemática;
10.5.5. mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
10.5.6. Os candidatos aprovados serão classifi cados em ordem decrescente de nota 
fi nal, em lista de classifi cação para cada cargo/função;
10.5.7. Os candidatos aprovados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral 
(todos os candidatos aprovados) e outra especial (portadores de necessidades especiais 
aprovados).
11. DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
11.1. A aprovação no Concurso Público não signifi ca imediata admissão do candidato 
aprovado, a qual só será efetivada segundo os critérios de conveniência e oportuni-
dade da IMA, em decorrência de condições técnicas de trabalho e de disponibilidade 
orçamentária;

11.2. A convocação obedecerá rigorosamente à ordem de classifi cação fi nal;
11.3. A convocação será realizada através do Diário Ofi cial do Município de Campi-
nas e o candidato deverá apresentar-se à Informática de Municípios Associados S/A 
- IMA, sito a Rua Ataliba de Camargo Andrade, nº. 47 - Cambuí - Campinas/SP, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data da publicação;
11.3.1. O candidato será submetido aos exames médicos admissionais e, quando houver 
necessidade, a exames complementares de caráter eliminatório, para avaliação da com-
patibilidade de sua saúde com o exercício do cargo/função para a qual concorreu;
11.3.2. Será eliminado do concurso o candidato que for considerado inapto nos exa-
mes médicos admissionais;
11.3.3. Em sendo considerado apto, terá o prazo máximo de 10 (dez) dias consecuti-
vos, a contar da data da realização do exame, para se apresentar à IMA, para formali-
zar sua admissão, munido dos seguintes documentos:
11.3.3.1. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
11.3.3.2. 1 (uma) foto 3x4 recente;
11.3.3.3. Curriculum Vitae;
11.3.3.4. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Ca-
samento com averbação, se for separado judicialmente ou Certidão de União Estável;
11.3.3.5. Título de Eleitor e comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
11.3.3.6. Certifi cado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo mas-
culino e comprovante de estar quite com a justiça militar;
11.3.3.7. Cédula de Identidade – RG ou RNE;
11.3.3.8. Inscrição no PIS/PASEP;
11.3.3.9. Cadastro de Pessoa Física – CPF - regular;
11.3.3.10. Declaração Negativa de Acumulo de Emprego Público (modelo a ser for-
necido pela IMA);
11.3.3.11. Comprovante da escolaridade exigida;
11.3.3.12. Comprovante do Registro no respectivo Conselho de Classe, para profi s-
sões regulamentadas;
11.3.3.13. Comprovante dos pré-requisitos exigidos para o cargo/função, conforme 
especifi cado na Tabela I – DOS CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS;
11.3.3.14. Certidão de Nascimento dos fi lhos e Caderneta de Vacinação dos fi lhos 
menores de 14 anos (se houver);
11.3.3.15. Comprovante de recolhimento de Contribuição Sindical (se houver);
11.3.3.16. Relação dos Salários de Contribuição dos últimos 12 meses (se houver);
11.3.3.17. Carta de concessão de aposentadoria, caso seja aposentado;
11.3.3.18. Comprovante de residência;
11.3.3.19. Outros documentos que a IMA julgar necessários.
11.4. Será considerado desistente o candidato que não atender a convocação no prazo 
estipulado no item 11.3. e 11.3.3. e/ou não apresentar à IMA toda a documentação 
necessária;
11.5. Para o candidato que já tenha sido servidor de qualquer órgão público, será exi-
gida a comprovação de que não foi demitido a bem do serviço público;
11.6. Não poderá ser admitido o candidato que receber proventos em virtude de apo-
sentadoria pelo exercício de cargo na Administração Direta Municipal, Estadual ou 
Federal, conforme o disposto no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal, com 
redação alterada pela Emenda Constitucional nº. 20/98, bem como o que incorrer na 
hipótese de acumulação ilícita de cargos públicos, ou ainda, o que se benefi ciou com 
aposentadoria especial, nos termos da Legislação vigente;
11.7. Não assumirá vaga, quando convocada, a candidata que estiver no seu 8° mês de 
gravidez em diante, bem como em período que corresponde à licença;
11.7.1. A candidata será reconvocada, por uma única vez, a partir da data do venci-
mento do seu período de licença gestante relativo à gravidez constatada na época da 
convocação, observando-se os demais itens;
11.8. A inexatidão das afi rmativas ou irregularidades dos documentos, ainda que veri-
fi cados posteriormente, eliminará o candidato do concurso, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição;
11.9. A admissão do candidato será formalizada com a assinatura de Contrato Indivi-
dual de Trabalho com a IMA, o qual se regerá pelos preceitos da Consolidação das 
Leis do Trabalho - C.L.T., não gerando, portanto, estabilidade ou direitos correlatos;
11.10. A contratação será em caráter experimental, conforme Convenção Coletiva da 
Categoria vigente à época da admissão. Mediante avaliação a ser realizada no período 
de experiência, o contrato poderá ou não se converter em prazo indeterminado;
11.11. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classi-
fi cação no concurso público, valendo para esse fi m, a homologação;
11.12. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto a EQUIPE CON-
SULTORIA, durante o período da realização do Concurso e junto à IMA após a homo-
logação do resultado fi nal do concurso e durante o período de sua validade;
11.13. Os candidatos que atenderem à convocação para a admissão e recusarem-se 
ao preenchimento da vaga serão excluídos do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência.
12. DOS RECURSOS
12.1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, tendo como 
termo inicial o primeiro dia útil subseqüente à publicação dos atos do concurso;
12.2. Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato e deverá ser de 
forma individualizada e em 02 (duas) vias de igual teor (original e cópia);
12.3. O recurso – Anexo III - deverá ser dirigido à Comissão de Concurso da IMA 
e entregue, ou encaminhado por Sedex, à Rua Ataliba de Camargo Andrade nº. 47 
– Cambuí, Campinas - SP - CEP 13025-290 – Gerência de Recursos Humanos, das 
9h00min às 16h00min, com as seguintes especifi cações:
12.3.1. nome do candidato;
12.3.2. número do documento de identidade;
12.3.3. endereço completo;
12.3.4. número do concurso;
12.3.5. número de inscrição;
12.3.6. cargo/função e código do cargo/função para o qual se inscreveu;
12.3.7. a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.
12.4. O recurso deverá estar digitado ou datilografado e assinado, não sendo aceito 
recurso interposto por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama ou outro meio não 
especifi cado neste Edital;
12.5. O recurso recebido será encaminhado à EQUIPE CONSULTORIA para análise e 
manifestação a propósito do argüido, após o que será devolvido à IMA;
12.6. A decisão do deferimento ou indeferimento do recurso será dada a conhecer coleti-
vamente, por meio de publicação no Diário Ofi cial do Município de Campinas – SP;
12.7. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especifi cações, pode-
rá ser alterada, eventualmente, a nota/classifi cação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classifi cação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassifi ca-
ção do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação;
12.8. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste edital;
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12.9. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do 
Concurso;
12.10. A Comissão de Concurso da IMA constitui a última instância para recurso, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Todos os atos relativos a este concurso público serão publicados, na íntegra, no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas-SP, não se aceitando justifi cativa para o 
desconhecimento dos prazos neles assinalados;
13.2. O salário inicial tem como valor-base o mês de janeiro de 2009;
13.3. À IMA é facultada a anulação parcial ou total do Concurso Público, antes de sua 
respectiva homologação, se constatada irregularidade substancial insanável;
13.4. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do concurso público, e não 
se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas 
e demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do con-
curso público, os registros eletrônicos a ele referentes;
13.5. O Candidato aprovado que vier a ser admitido fi ca ciente de que consta no Edital 
somente um Resumo do cargo/função a que está concorrendo e, portanto estará sujeito 
a desempenhar todas as atividades que sejam inerentes ao seu cargo, nos termos do 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da IMA;
13.6. A inscrição do candidato implicará na integral aceitação das condições estabe-
lecidas neste Edital e nas instruções específi cas, das quais não poderá alegar desco-
nhecimento;
13.7. Será considerada nas provas a legislação vigente até a data do término das ins-
crições, posteriores alterações não serão consideradas;
13.8. O candidato aprovado que vier a ser admitido fi ca ciente que cumprirá jornada 
de trabalho durante seis (06) dias na semana, com horário de trabalho e as folgas em 
escala de revezamento, podendo, portanto ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, 
sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho.
13.9. O candidato aprovado que vier a ser admitido fi ca, desde já, ciente que poderá 
ser lotado para prestar serviços tanto na sede da IMA em Campinas quantou em qual-
quer outra localidade em que a IMA preste ou vier a prestar serviços;
13.10. Cronograma Previsto:
DATA/ PERÍODO ATIVIDADE

13/10/09 A 23/10/09 PERÍODO DE RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES (PRESENCIAL)

13/10/09 A 25/10/09 PERÍODO DE RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES (INTERNET)

10/11/09 PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS

11 E 12/11/09 PRAZO DE RECURSO RELATIVO ÀS INSCRIÇÕES

16/11/09 PUBLICAÇÃO DA LISTA DEFINITIVA DOS CANDIDATOS INSCRITOS E 
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

ATÉ 28/11/09 PERÍODO DE ENVIO DE INFORMATIVO DE CONVOCAÇÃO PARA REALI-
ZAÇÃO DAS PROVAS 

13/12/09 DATA PROVÁVEL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

15/12/09 DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS DAS PROVAS NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

16 E 17/12/09 PRAZO DE RECURSO DO GABARITO

21/12/09 PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS

21/12/09 PUBLICAÇÃO DO GABARITO FINAL

08/01/10 PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO

11 E 12/01/10 PRAZO PARA RECURSO DO RESULTADO DAS PROVAS E DA CLASSIFI-
CAÇÃO

15/01/10 PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS

15/01/10 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL PARA TODOS OS CARGOS

20/01/10 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

13.1.1. O cronograma acima pré-estabelecido poderá sofrer alterações e/ou modifi ca-
ções pela Comissão Organizadora do Concurso Público.

ANEXO I
DO PROGRAMA DE PROVAS

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Língua Portuguesa
Interpretação de texto. Ortografi a ofi cial. Acentuação gráfi ca. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e con-
junção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: 
ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência ver-
bal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e fi gurado 
das palavras.
Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. 
Juro simples e composto. Equação do 1.º grau. Sistema de equações do 1.º grau. Rela-
ção entre grandezas: tabelas e gráfi cos. Sistemas de medidas usuais. Raciocínio lógi-
co. Resolução de situações-problema.
DO PROGRAMA DE PROVAS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(SOT) OPERADOR DE TELEATENDIMENTO I
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE – Conhecimentos de atendimento telefônico, básico de Informática: Processadores 
de Texto, planilha eletrônica, Internet, Correio eletrônico.
(T1I) TÉCNICO EM INFORMÁTICA I – TELEATENDIMENTO
CB – Língua Portuguesa e Matemática.
CE - Conhecimentos em sistemas de acompanhamento de ocorrências, conhecimentos 
em sistema operacional (Windows 3.1, 95, 98, 2000, XP), e pacote Offi ce. Conheci-
mentos em atendimento telefônico e de suporte técnico a hardware, software e infra-
estrutura, controle de mídias e documentação de softwares.
LEGENDA:
CB – CONHECIMENTOS BÁSICOS
CE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANEXO II
DO RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES

(SOT) OPERADOR DE TELEATENDIMENTO I
Atender ou contatar o cidadão/cliente via telefone, chat ou e-mail, prestar informações 

e registrar o atendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados.
(T1I) TÉCNICO EM INFORMÁTICA I – TELEATENDIMENTO
Efetuar o atendimento multicanal aos usuários em primeiro nivel (por telefone, por 
sistema remoto, e-mail ou chat) para resolução de ocorrências de infraestrutura, har-
dware e software dos usuários de microinformática, solucionando ou diagnosticando 
defeitos. Registrar, acompanhar e fechar as ocorrências no sistema de atendimento. 
Prestar informações, atender, analisar e encaminhar as solicitações de serviços e pro-
dutos demandados pelos parceiros e clientes.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO

À
Comissão Organizadora do Concurso Público 003/2009
da Informática de Municípios Associados S/A - IMA
Nome do Candidato: __________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________
Número do Documento de Identidade: ______ N.º de inscrição no Concurso:______
Cargo/Função:___________________________________________Código:_______
Questionamento:_______________________________________________________
____________________________________________________________________
Embasamento: __________________________________________________________
__________
Data:
Assinatura:

PEDRO JAIME ZILLER DE ARAÚJO
Presidente

LUIZ M. AYABE
Diretor Administrativo-Financeiro

CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS os candidatos a seguir relacionados, para comparecerem em 05 (cin-
co) dias úteis a contar desta convocação na Informática de Municípios Associados S/A 
- IMA, situada à Rua Ataliba Camargo Andrade 47, Cambuí, Campinas/SP, para tratar de 
sua admissão no Cargo 019 – Analista de Suporte Jr. Redes e Telecom, para o qual foram 
aprovados no Concurso Público 001/2007 desta empresa, sob pena de ser entendido o 
seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.
1-FABIO PEREIRA DA SILVA – portador do RG n° 29.286.534-x - Classifi cado no 
concurso em 2º lugar.
2-THIAGO DE ALMEIDA GUESSE – portador do RG n° 28.913.636–2 Classifi ca-
do no concurso em 3º lugar. 

Campinas, 3 de outubro de 2009.
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E PRAZO PARA 
REAPRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Convite: 2009/39 – Aquisição de equipamentos de laboratório. Classifi cada para os 
itens 01 e 03: Hexis Científi ca S/A, valor total R$ 14.296,00. Desclassifi cadas para o 
item 02: Hexis Científi ca S/A; Elias & Alexandria Comércio de Equipamentos e Sup. 
para Laboratório Ltda-EPP e Labcenter Materiais para Laboratório e Hospitais Ltda., 
pois os valores apresentados encontram-se acima do valor estimado pela Sanasa e/ou 
por não atender ás especifi cações técnicas da Sanasa, de acordo com o art. 48, inciso II 
da lei 8666/93. Fica concedido à empresa o prazo de 3 (três) dias úteis para apresenta-
ção de nova proposta de preços escoimadas das causas da desclassifi cação, de acordo 
com o art.48, parágrafo 3°, da lei 8666/93, respeitado, em qualquer caso, o prazo legal 
para interposição de recursos, se ocorrerem. Fica designado o dia 08.10.2009, até às 
10h, para entrega do novo envelope Proposta de Preços junto ao Setor de Processa-
mento de Compras, com sua abertura no mesmo dia e no mesmo horário.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Convite: 2009/38 – Aquisição de armários multiuso para guarda de EPI’S. Comuni-
camos a homologação à empresa: Nilko Metalúrgica Ltda., Valor total R$ 8.592,00.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE REVOGAÇÃO
Pregão n. 2009/80 - Presencial. Objeto: Registro de Preços de Anti-espumante Lí-
quido para Aplicação em Estação de Tratamento de Esgoto. Comunicamos aos inte-
ressados a revogação do presente processo licitatório, de acordo com artigo 49 “caput” 
da Lei 8.666/93, por razões de interesse público.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PAUTA DOS TRABALHOS DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA
A Ser Realizada no dia 05 de outubro de 2009 (segunda-feira), às 18:00 

horas, no Plenário da Câmara Municipal de Campinas
PRIMEIRA PARTE

PEQUENO EXPEDIENTE
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa.
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário.
3 – Oradores Inscritos no Pequeno Expediente.
3.1 – Nos termos do Requerimento n. 149/09, devidamente aprovado, fi ca esta Parte 
do Expediente destinada às comemorações dos 30 anos da EPTV em Campinas.

SEGUNDA PARTE
ORDEM DO DIA

01) Turno Único de Discussão e Votação do Veto Total ao Projeto de Lei n. 94/07, 
Processo n. 165.868, de autoria do Sr. Vereador Aurélio Cláudio, que “Dispõe sobre 
a comercialização de gêneros alimentícios e serviços nas bancas de jornal e revistas 
em instalações removíveis no Município de Campinas”. O parecer da Comissão de 
Constituição, Legalidade e Redação, será emitido na oportunidade.

02) Turno Único de Discussão e Votação do Veto Total ao Projeto de Lei n. 339/07, 
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Processo n. 169.577, de autoria do Sr. Vereador Antonio Flores, que “Institui o Pro-
grama ‘Uma vida uma árvore’ e dá outras providências”. O parecer da Comissão de 
Constituição, Legalidade e Redação, será emitido na oportunidade.

03) Turno Único de Discussão e Votação do Veto Total ao Projeto de Lei n. 162/08, 
Processo n. 179.511, de autoria do Sr. Vereador Sebastião dos Santos, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a instituir a Vila do Condutor no Município de Campinas 
e dá outras providências”. O parecer da Comissão de Constituição, Legalidade e Re-
dação, será emitido na oportunidade.

Incluído na pauta, a requerimento de urgência n. 2798/09, devidamente aprovado:
04) 2ª Discussão e Votação do Substitutivo Total ao Projeto de Lei n. 487/09 - Pro-
cesso n. 195.100, de autoria do Sr. Vereador Rafa Zimbaldi, que “Autoriza o Poder 
Executivo a celebrar convênio junto ao Prodesp para que a Guarda Municipal tenha 
acesso ao cadastro de pesquisa de antecedentes criminais”. Parecer da Comissão de 
Constituição, Legalidade e Redação, favorável. Os pareceres das comissões de Admi-
nistração Pública, Assuntos de Segurança Pública e de Finanças e Orçamento serão 
emitidos na oportunidade.

Incluído na pauta, a requerimento de urgência n. 2877/09, devidamente aprovado:
05) Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 588/09, Processo n. 
197.882, de autoria do Sr. Vereador Luis Yabiku, que “Declara órgão de utilidade pú-
blica municipal a Associação das Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de 
Maria”. Parecer 639/09 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.

06) Turno Único de Discussão e Votação do Parecer Contrário n. 628/09 da Comissão 
de Constituição, Legalidade e Redação, ao Projeto de Resolução n. 273/09, Processo 
n. 189.746, de autoria do Sr. Vereador Paulo Oya, que “Dispõe sobre a criação, no 
âmbito da Câmara Municipal de Campinas, da frente parlamentar em defesa das mi-
croempresas, das empresas de pequeno porte, dos microempreendedores individuais e 
das cooperativas e dá outras providências”.

07) 2ª Discussão e Votação, adiadas, do Projeto de Lei n. 231/08 - Processo n. 180.777, 
de autoria do Sr. Vereador Cidão Santos, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de res-
taurantes, bares, lanchonetes e demais estabelecimentos que ofereçam refeições/alimen-
tação ao público disponibilizarem opções de pratos quentes sem adição de sal em seus 
cardápios, e dá outras providências”. Parecer n. 41/09, da Comissão de Constituição, 
Legalidade e Redação, favorável. Parecer n. 172/09, da Comissão de Política Social, fa-
vorável. Parecer n. 330/09, da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consu-
midor, favorável. Parecer n. 455/09, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável.

08) 1ª Discussão e Votação do Substitutivo Total ao Projeto de Lei n. 256/09, Proces-
so n. 189.692, de autoria do Sr. Vereador Paulo Oya, que “Institui o dia dos atletas 
praticantes da modalidade jiu-jitsu no calendário ofi cial do Município de Campinas”. 
Parecer n. 539/09, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável, 
com substitutivo total.

09) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 388/09 Processo n. 191.513, de autoria 
do Sr. Vereador Professor Alberto que “Dispõe sobre a universalização do “Acesso a 
Cultura”, institui a Biblioteca Cidadã e dá outras providências”. Parecer n. 521/09, da 
Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.

10) Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 288/09, Processo n. 
190.349, de autoria do Sr. Vereador Valdir Terrazan, que “”Institui no âmbito do Mu-
nicípio de Campinas o “Dia do Mágico” a ser comemorado, anualmente, no dia 31 de 
janeiro”. Parecer 356/09 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.

11) Matérias adiadas da reunião anterior.

12) Discussão e Votação da Ata.

13) Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.
TERCEIRA PARTE

GRANDE EXPEDIENTE
Oradores inscritos no Grande Expediente.

Campinas, 2 de outubro de 2009
AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO

Presidente

PAUTA DOS TRABALHOS DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA
A Ser Realizada no dia 07 de outubro de 2009 (quarta-feira), às 18:00 

horas, no Plenário da Câmara Municipal de Campinas
PRIMEIRA PARTE

PEQUENO EXPEDIENTE
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa.
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário.
3 – Oradores Inscritos no Pequeno Expediente.
3.1 – Comunicados de Lideranças.
3.2 – Comunicados de Vereadores.

SEGUNDA PARTE
ORDEM DO DIA

Incluído na pauta, a requerimento de urgência n. 2901/09, devidamente aprovado:
01) Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 609/09, 
Processo n. 198.247, de autoria do Sr. Vereador Professor Alberto, que “Concede Di-
ploma de Mérito Educacional Prof. Darcy Ribeiro a Professora Adriana dos Santos 
Chagas”. O Parecer da Comissão Especial de Honraria será emitido na oportunidade.

Incluído na pauta, a requerimento de urgência n. 2908/09, devidamente aprovado:
02) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 599/09 - Processo n. 198.020, de 
autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a concessão de direito real de 
uso de área pública municipal à Cooperativa Aliança São Judas Tadeu e dá outras 
providências”. O Parecer da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação será 
emitido na oportunidade.

Incluído na pauta, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno:
03) 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 13/09, Processo n. 184.177, de autoria 
do Sr. Vereador Zé Carlos, que “Dispõe sobre a concessão de adicional de risco de vida 
aos agentes de Transportes Trânsito – transportes, de trânsito e ofi cial de manutenção, 
e dá outras providências”. Parecer n. 99/09 da Comissão de Constituição, Legalidade 
e Redação, favorável. Os pareceres das Comissões de Política Urbana; Administração 
Pública e de Finanças e Orçamento serão emitidos na oportunidade.

04) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 370/09, Processo n. 191.440, de au-
toria do Sr. Vereador Paulo Oya, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de exame de 
pulverização periódica das árvores do Município de Campinas, a fi m de combater 
a ação dos cupins e preservar o meio ambiente”. Parecer n. 526/09, da Comissão de 
Constituição, Legalidade e Redação, favorável.

05) 1ª Discussão e Votação, com emenda, do Projeto de Lei n. 400/09, Processo n. 
191.739, de autoria do Sr. Vereador Zé do Gelo, que “Inclui dispositivo à Lei n. 11.222, 
de 13 de maio de 2002, que Dispõe sobre a colocação de recipientes de resíduos domici-
liares em áreas onde há coleta seletiva nos imóveis que especifi ca”. Parecer n. 636/09, da 
Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável ao projeto e emenda.

06) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 418/09, Processo n. 192.030, de au-
toria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei n. 12.183, de 27 de dezembro de 
2004, que Desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo áreas de 
terreno de propriedade municipal, autoriza sua venda mediante concorrência limitada 
aos proprietários lindeiros e dá outras providências”. Parecer n. 638/09, da Comissão 
de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.

07) Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 597/09, 
Processo n. 198.018, de autoria do Sr. Vereador Aurélio Cláudio, que “Concede Di-
ploma de Mérito Médico ‘Dr. Roberto Maia Rocha Brito’ ao Dr. Luiz Garcia Moraes 
Neto”. Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável.

08) Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 598/09, 
Processo n. 198.019, de autoria dos Srs. Vereadores Dário Saadi e Jorge Schneider, 
que “Concede Diploma de Mérito Educacional Prof. Darcy Ribeiro ao Objetivo Cam-
pinas”. Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável.

09) Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 614/09, 
Processo n. 198.252, de autoria do Sr. Vereador Tadeu Marcos, que “Concede Diplo-
ma de Mérito Educacional Prof. Darcy Ribeiro a Amanda Bonome Barbutti”. Parecer 
da Comissão Especial de Honraria, favorável.

10) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 537/09, Processo n. 196.681, de autoria do 
Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013”. 
Parecer n. 645/09, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.

11) Matérias adiadas da reunião anterior.

12) Discussão e Votação da Ata.

13) Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.
TERCEIRA PARTE

GRANDE EXPEDIENTE
Oradores inscritos no Grande Expediente.

Campinas, 2 de outubro de 2009
AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS - JARDIM SANTO 
ANTONIO, CONVOCA todos os moradores para a Eleição da Nova Diretoria e 
Conselho Fiscal, no dia 18 de outubro, das 13hs ás 17hs, na Sede Social, rua Treze, 
nº 15. Os interessados em concorrer ao Pleito deverão inscrever-se até o dia 16 de 
outubro, no endereço citado e em horário comercial.
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