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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 DECRETO Nº 18.921 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015 
 DISPÕE SOBRE O GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS 

E DE PEDIDOS DE FECHAMENTO DE LOTEAMENTOS - GAPE. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e 
 CONSIDERANDO  a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos de aprovação de 
empreendimentos que exigem Estudos Específi cos pela legislação municipal vigente; 
 CONSIDERANDO  as competências estabelecidas em lei para aprovação de empre-
endimentos imobiliários no Município; 
 CONSIDERANDO  as experiências colhidas com a atuação do GAPE até a presente 
data;
 CONSIDERANDO  a necessidade de se garantir a qualidade dos estudos técnicos sem 
prejudicar a efi cácia das análises do GAPE, oferecendo parâmetros estáveis para os 
setores imobiliário, industrial, comercial, de serviços, e institucionais que pretendam 
realizar investimentos na cidade;
 CONSIDERANDO  a necessidade de crescimento planejado da cidade, de forma so-
cial e ambientalmente sustentável; 
 CONSIDERANDO  a necessidade de manter a transparência dos atos administrativos 
praticados e a observância dos princípios da efi ciência e celeridade administrativa,
 DECRETA: 
 CAPÍTULO I  
 DO GAPE  
 Seção I  
 Do Instituto  
 Art. 1º  O Grupo de Análise de Projetos Específi cos - GAPE, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Gestão e Controle, fi ca mantido e redefi nido nos termos deste Decreto e 
tem por objetivo analisar pedidos de Loteamentos Fechados e de Instituição de Cintu-
rão de Segurança, e analisar projetos de empreendimentos que exijam estudos 
específi cos, a fi m de determinar quais obras e intervenções serão necessárias para 
compatibilizar e minimizar eventuais impactos advindos da implantação na região 
onde esta deva ocorrer, sendo sempre de exclusiva e integral responsabilidade dos em-
preendedores o custeio dessas obras e intervenções, nos termos da legislação vigente.
 Parágrafo único.  A designação"Empreendimentos" defi ne edifi cações, estando ex-
cluídos de análise pelo GAPE todos os projetos de parcelamento de solo urbano.
 Seção II  
 Da estrutura  
 Art. 2º  O Grupo de Análise de Projetos Específi cos - GAPE, órgão consultivo, norma-
tivo e deliberativo, sob a coordenação e supervisão da Secretaria Municipal de Gestão 
e Controle, é composto por03 (três) Câmaras, da seguinte forma:
 I - Câmara Técnica : composta por servidores técnicos do quadro efetivo pertencentes 
aos órgãos integrantes da administração municipal direta e indireta, um titular e um 
suplente, a saber:
a)1 (um) representante da Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB;
b)1 (um) representante daSecretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano - SEPLAN;
c) 1 (um) representante daSecretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Susten-
tável - SVDS;
d) 1 (um) representante daSecretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA;
e) 1 (um) representante daSecretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SMAJ;
f)1 (um) representante da  Secretaria Municipal de Gestão e Controle - SMGC;  
  g) 1 (um) representante da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A 
- EMDEC / Secretaria Municipal de Transportes - SETRANSP; e,
h) 1 (um) representante da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de 
Campinas S/A - SANASA.  
 II - Câmara Técnica de Análise dos Pedidos de Fechamento de Loteamentos : 
  nos termos da Lei nº 8.736, de 09 de janeiro de 1996, e de Instituição de Cinturões de 
Segurança, com base na Lei nº 10.264, de 1º de outubro de 1999, composta por servi-
dores técnicos do quadro efetivo pertencentes aos órgãos integrantes da administração 
municipal direta e indireta, um titular e um suplente, a saber:  
  a) 1 (um) representante do Departamento de Controle Urbano, da Secretaria Munici-
pal de Urbanismo - SEMURB;
b) 1 (um) representante do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urba-
no, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - SEPLAN; 
 c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Susten-
tável - SVDS;
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SMAJ;
e) 1 (um) representante da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A 
- EMDEC / Secretaria Municipal de  T ransportes - SETRANSP; e,
f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Gestão e Controle - SMGC.
 III - Câmara Administrativa:  composta pelos Secretários e Diretores Presidentes 
dos seguintes órgãos integrantes da administração municipal direta e indireta, a saber: 
 a) Secretário Municipal de Urbanismo - SEMURB;
b) Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - SEPLAN;
c) Secretário Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável - SVDS;
d) Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINFRA;
e) Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos - SMAJ; 
 f) Secretário Municipal de Gestão e Controle - SMGC;
g) Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC da 
Secretaria Municipal de Transportes; e,
h) Diretor Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Cam-
pinas S/A - SANASA. 
§ 1º  A presidência das Câmaras referidas nos incisos I, II e III deste artigo fi cará a 

cargo do Secretário Municipal de Gestão e Controle. 
§ 2º  O vice-presidente do G.A.P.E, será designado pelo Prefeito Municipal que o es-
colherá entre os membros titulares da Câmara Administrativa. 
§ 3º  Os servidores integrantes da Câmara Técnica, referida nos incisos I e II deste arti-
go, serão indicados pelos respectivos Secretários ou Diretores Presidentes integrantes 
do GAPE e designados através de portaria do Prefeito Municipal. 
§ 4º  Cada um dos integrantes do GAPE terá delegação expressa para representar seu 
órgão no âmbito de suas atribuições. 
§ 5°  Ocorrendo a vacância de membros técnicos, estes deverão ser substituídos no 
prazo de 10 (dez) dias. 
Seção III 
Das atribuições 
Art. 3º  O GAPE terá as seguintes atribuições:
 I -  análise de projetos de empreendimentos, localizados nas Zonas 18, Z18BG, Z18A-
PA, Z18 Delta, Z18VCI, Z18VCII, Z18VCIII, Z18 VCIV, Z18AM01, Z18AM 02, e 
Z18AM3;            
 II -              análise de projetos de empreendimentos, sujeitos a estudos específi cos pela Lei 
nº 6.031, de 28 de dezembro de 1988: CSE6, HMV4, HMV5 e pela Lei nº 10.410, de 
17 de janeiro de 2000, que dispõe sobre Empreendimentos Habitacionais de Interesse 
Social (EHIS), com exceção daqueles contidos no Título III, que versam sobre parce-
lamento do solo;             
 III -               análise de projetos de empreendimentos, sujeitos a estudos especifi cados pela Lei 
nº 6.031, de 28 de dezembro de 1988: CSE4, HCSE4;              
 IV -                análise de projetos                            de empreendimentos, determinados pela Lei nº 9.199, de 27 de 
dezembro de 1996, e pela Lei nº 10.850, de 07 de junho de 2001;               
 V -                 análise de projetos de empreendimentos, classifi cados como Polos Geradores de 
Tráfego, observadas as disposições fi xadas em lei;                
 VI -                  análise de projetos para ampliações ou regularizações de edifi cações aprovadas 
através de Estudos Específi cos, com exceção de empreendimentos habitacionais que 
não impliquem aumento do número de unidades e que não excedam o coefi ciente 
máximo de aproveitamento permitido pela legislação vigente;                 
 VII -                   propor alterações na legislação urbanística, expedir Instruções Normativas, Re-
soluções e procedimentos, todos de competência da Câmara Administrativa;                 
 VIII -                   análise de viabilidade dos pedidos de loteamentos fechados com base na Lei nº 
8.736, de 9 de janeiro de 1996 e de instituição de cinturões de segurança, com base na 
Lei nº 10.264, de 1º de outubro de 1999;                 
I X -                   indicar medidas para melhoria dos aspectos de segurança e sociabilidade, nos 
casos de inviabilidade de fechamento de loteamento ou de instituição de cinturão de 
segurança.                 
 § 1º                   Os casos de regularização ou substituição de empreendimentos não habitacionais, 
em que não haja alteração de fi nalidade ou do uso da construção, que não impliquem 
em aumento de área superior a 15%(quinze por cento) do total previamente aprovado, 
e que, cumulativamente, não estejam sujeitos a licenciamento ambiental e atendam a 
legislação vigente, não serão objetos de análise pelo G.A.P.E, devendo tramitar pelas 
vias ordinárias previstas na legislação municipal.                 
 § 2º                   Os empreendimentos a serem implantados em áreas que já foram objeto de Es-
tudo Específi co, devidamente referendadas através de Decreto ou Termo de Acordo e 
Compromisso - TAC, estarão dispensados do estudo de projetos, desde que mantidas 
as condições originais do projeto.                 
 § 3º                   Os procedimentos de aprovação de empreendimentos solicitados por quaisquer 
dos entes federados, não se sujeitarão ao rito previsto neste Decreto.                  
 § 4º                   Em nenhuma hipótese o GAPE realizará estudos específi cos para áreas não cadas-
tradas, ainda que inseridas no perímetro urbano.
                   Seção IV  
 Da Presidência e Vice-Presidência 
 Art. 4º                   O Presidente do GAPE terá as seguintes atribuições:                  
 I  -                   dirigir as reuniões das Câmaras referidas nos incisos I, II e III , e coordenar o Se-
tor Administrativo do GAPE, manter a ordem e fazer respeitar a legislação vigente, 
decidir as questões de ordem, submeter à discussão e votação as matérias em pauta e 
convocar as sessões extraordinárias;                  
 II -                    convocar servidores de órgãos não integrantes do GAPE para prestar esclareci-
mentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos;                   
 III -                    solicitar de qualquer órgão ou entidade municipal, materiais, informações e equi-
pamentos necessários à realização de suas tarefas, devendo tais órgãos disponibilizá-
-los no prazo estabelecido;                   
 IV -                    convocar os membros suplentes ou outros servidores técnicos para participar das 
reuniões a fi m de que sejam prestadas as informações pertinentes.                   
 Parágrafo único.                    Competirá ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas licenças, 
férias, faltas e impedimentos, assumindo a presidência, em caso de vaga, até a posse 
do novo titular.                   
 Seção V  
 Do Setor Administrativo  
 Art. 5º                     O GAPE contará com um Setor Administrativo, composto por servidores ce-
didos pela Secretaria Municipal de Gestão e Controle e terá as seguintes atribuições:                   
 I -                     receber, protocolizar e encaminhar os projetos instruídos com documentação per-
tinente a cada uma das Câmaras Técnicas competentes, referidas nos incisos I e II 
do art. 2º deste Decreto, para análise, bem como para a Câmara Administrativa para 
deliberação;                    
 II -                     zelar pela regular tramitação dos expedientes;                   
 III -                     agendar a data da reunião conclusiva, dando ciência ao interessado no momento 
do protocolo;                    
 IV -                    encaminhar as convocações e comunicações determinadas pelo Presidente do 
GAPE, elaborar as atas das reuniões e outros atos necessários ao bom funcionamento 
das atividades do Grupo;                   
 V  -                    dar imediata ciência da entrada do pedido de Análise de Projeto Específi co, do 
pedido de loteamento fechado ou da instituição do cinturão de segurança ao COMDE-
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MA, CONDEPACC e CONGEAPA, para que, na forma da legislação 
pertinente, manifestem-se no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da ciência;                    
 VI -                     dar publicidade aos pedidos submetidos à análise do GAPE através de publicação 
no Diário Ofi cial do Município e portal eletrônico da Prefeitura de Campinas, conten-
do a localização, a natureza do empreendimento, o proprietário do imóvel, o responsá-
vel pelo empreendimento, o número e a data do protocolo, bem como o Parecer Final, 
devendo também ser publicadas todas as condicionantes nele apresentadas;                    
 VII -                     receber, mediante protocolo, os recursos interpostos contra as decisões do GAPE                    . 
 VIII -                      os prazos fi xados neste Decreto serão contados em dias corridos.                    

 CAPÍTULO II  
 DA ANÁLISE DO GAPE 
 Seção I  
 Disposições gerais  
 Art. 6º                      A análise pelo GAPE é composta de uma única etapa consistente no Estudo 
Específi co, oportunidade em que também se pronunciará a respeito da possibilidade 
de implantação do empreendimento,                      
 Art. 7º                       Os pedidos de análise pelo GAPE serão protocolados pelo interessado no Se-
tor Administrativo do GAPE, acompanhados das documentações pertinentes previstas 
nos Anexos I, II e III deste Decreto.                     
 § 1º                       Somente estará legitimado a protocolar o pedido de análise o proprietário ou seu 
procurador legalmente constituído, mediante comprovação de propriedade pela matrí-
cula do imóvel ou compromisso de compra e venda com fi rma reconhecida.                     
 § 2º                       Juntamente ao protocolo, o empreendedor deverá comprovar o recolhimento da 
taxa para a solicitação de Estudo Específi co a respeito da implantação de empreen-
dimentos                                             e para análise de pedidos de loteamento fechado e cinturões de segurança, 
estabelecida no art. 1°, inciso II, da Lei nº 13.765, de 23 de dezembro de 2009                        . 
 § 3º                         A protocolização só será efetivada com a documentação completa.                        
 Art. 8º                          O GAPE exercerá suas atividades observando a ordem cronológica dos proto-
colos recebidos pelo Setor Administrativo, sempre norteado pelos princípios constitu-
cionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, efi ciência e igualdade.                         
 Parágrafo único.                          A ordem cronológica poderá ser alterada desde que justifi cada e 
dada a devida publicidade, quando tratar de empreendimentos habitacionais que aten-
dam às camadas de baixa renda, nos termos defi nidos pela legislação, assim como as 
obras de interesse público.                        
 Art. 9º                          Os membros do GAPE deverão apresentar de uma só vez e na data agendada 
pelo Setor Administrativo, todas as considerações e exigências referentes ao projeto 
sob análise.                         
 Art. 10                          Todos os documentos expedidos pelo GAPE deverão conter a assinatura dos 
Secretários e                                                  Diretores Presidentes responsáveis.                          
 Parágrafo único.                            Ausente o titular o documento deverá ser assinado pelo Secretário 
ou Diretor Presidente em exercício.                           
 Seção II 
 Do Estudo Específico,   Loteamento Fechado e Instituição de Cinturão de Segu-
rança 
 Art. 11                             Os pedidos de estudos específi cos, de loteamento fechado e de instituição de 
cinturão de segurança deverão observar o seguinte procedimento:                           
 I -                             protocolo do Requerimento Padrão para Análise de Estudos Específi cos, de lotea-
mento fechado ou de instituição de cinturão de segurança do Empreendimento, pelo 
interessado, no Setor Administrativo do GAPE;                            
 II -                            somente serão protocolizados os pedidos de análise que estiverem instruídos com 
as respectivas pastas e documentos estabelecidos nos ANEXO I, ANEXO II e ANE-
XO III, conforme o pedido, o que será verifi cado pelo Setor Administrativo do GAPE 
no ato do protocolo;                           
 III  -                            após a protocolização do pedido, o Setor Administrativo do GAPE defi nirá a data 
da reunião preliminar da Câmara Técnica competente, e encaminhará as Pastas para 
cada órgão competente, para análise;                           
 IV -                             em reunião preliminar os integrantes das Câmaras Técnicas deverão apresentar as 
análises dos órgãos que representam, oportunidade em que serão estudadas, de forma 
integrada e sob todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento urbano e sustenta-
bilidade ambiental, transportes, serviços públicos, saneamento básico e de infraestru-
tura; as restrições e diretrizes incidentes sobre a área e as condições de possibilidade 
do empreendimento pretendido;                           
 V  -                             cada integrante das Câmaras Técnicas analisará, no âmbito de sua representação, as 
questões debatidas na reunião preliminar, a fi m de apresentar, na reunião conclusiva, 
parecer a respeito do pedido;                           
 VI  -                             constatada na reunião preliminar a necessidade de se obter informações 
de outros órgãos municipais, estas serão solicitadas pelo Presidente do GAPE;                           
 VII -                             na hipótese prevista no inciso VI deste artigo, caso as informações necessárias 
devam ser obtidas junto a órgãos federais ou estaduais, estas informações serão soli-
citadas ao empreendedor;                            
 VIII -                             os membros das Câmaras Técnicas deverão analisar, dentre outros aspectos, 
se a área e seu entorno têm condições de suportar os impactos gerados pelo empre-
endimento pretendido, e defi nir as obras, melhoramentos e equipamentos necessários 
à correta inserção do empreendimento na malha urbana, considerando ainda o efeito 

cumulativo dos empreendimentos existentes, aprovados e em trâmite;                           
 IX -                             se houver necessidade, o autor e o responsável técnico pelo empreendimento 
poderão ser convocados para participar da reunião preliminar, a fi m de prestar escla-
recimentos específi cos;                           
 X -                             na data designada para a reunião conclusiva, com a apresentação dos pareceres 
pelos integrantes das Câmaras Técnicas, deverão ser analisadas as condicionantes es-
tabelecidas pelos respectivos órgãos, para deliberação e emissão do Parecer Técnico;                            
 XI  -                            o Parecer Técnico emitido pelas Câmaras Técnicas será encaminhado para a 
Câmara Administrativa, para análise e deliberação.                           
 Parágrafo único.                             O número de reanálises do projeto em razão das exigências técnicas 
será limitado a 2 (duas) vezes, caso em que, se não atendidas em sua totalidade, o 
projeto será indeferido e o processo arquivado.                            
                                                         Art. 12                             A análise competente à Câmara Técnica de Análise dos                                                                                        
                            Pedidos de loteamento fechado deverá levar em consideração o seguinte,                                                                                                                    conforme o 
caso:                            
                               I  - somente poderá ser aprovado o fechamento de loteamento, desde que nas proxi-
midades existam outras áreas públicas, verde e de lazer, equivalentes e que atendam à 
população do entorno, quando:                            
                            a) a soma de áreas verde e de lazer públicas do loteamento objeto da análise seja supe-
rior a 2.000 m² (dois mil metros quadrados);                            
                            b) não exista no loteamento objeto da análise área verde ou de lazer superior a 1.000 
m² (mil metros quadrados).                            
 II  -                             as áreas de equipamento público comunitário - EPC fi carem externas ao fecha-
mento;                            
 III  -                             o fechamento não obstruir vias rurais, coletoras ou arteriais pertencentes ao sis-
tema viário municipal;                            
                             IV  - as diretrizes defi nidas pela Prefeitura Municipal de Campinas que seccionarem a 
gleba objeto do projeto de fechamento fi carem externas à área fechada;                             
                              V  - o controle de acesso fi car recuado no mínimo 6,00 (seis metros) do alinhamento da 
guia do leito carroçável da via transversal.                              
 Art. 13                                Finalizada a análise pelas Câmaras Técnicas, será emitido o Parecer Técnico 
que será submetido à Câmara Administrativa a qual expedirá o Parecer Final, com va-
lidade de 2(dois) anos, renovável por mais 1 (um) ano, no qual será defi nido quanto a:                               
 I -                                Possibilidade, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de aprovação 
do empreendimento, aprovação do loteamento fechado ou da instituição do cinturão 
de segurança;                              
 II -                                Possibilidade, sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo 
de aprovação do empreendimento, desde que atendidas as exigências indicadas no pa-
recer, assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, 
as quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fi ns de obtenção do Certifi cado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas;                              
 III  -                               Possibilidade, sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao proces-
so de aprovação do loteamento fechado ou da instituição do cinturão de segurança, 
desde que atendidas as exigênciasindicadas no parecer, assumindo ele expressamente 
as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as quais integrarão o empreendi-
mento;                              
 IV -                               Impossibilidade por conter impedimentos legais, indicando quais são estes;                               
 Parágrafo único.                                A                                                               Câmara Administrativa, por decisão da maioria de seus 
membros,                                                                poderá ratifi car ou não o Parecer Técnico, sendo responsável por emitir o 
Parecer Final, devidamente motivado.                                
 Art. 14                                  Nos casos onde o Parecer Final for considerado viável, sob condicionantes, 
estas deverão ter por objeto a mitigação dos impactos causados pelo empreendimento 
no tocante aos aspectos ambientais, de infraestrutura urbana, transportes, saneamento 
básico.                                  
 CAPÍTULO III  
 DOS PRAZOS 

 Seção I 
 Dos prazos para elaboração do Parecer Final 
 Art. 15                                   Os prazos máximos a serem observados pelo GAPE, para emissão do Parecer 
Final nos termos do art. 13 deste Decreto, são os seguintes: 
 I  - Parecer Final de empreendimentos na Z18: 90 (noventa) dias; 
                                  II -                                   Parecer Final de empreendimentos sujeitos a Estudos Específi cos pela Lei Mu-
nicipal n º 6.031, de 1988, Lei Municipal nº 9.199, de 1996 e pela Lei Municipal n º 
10.410, de 2000: 90 (noventa) dias;                                  
 III -                                   Parecer Final de empreendimentos classifi cados como Polo Gerador de Tráfego: 
90 (noventa) dias;                                  
 IV -                                   Parecer Final para ampliações ou regularizações de edifi cações aprovadas através 
de Estudos Específi cos: 90 (noventa) dias.                                 
 V  -                                  Parecer Final para Loteamento Fechado nos termos da Lei nº 8.736, de 1996: 90 
(noventa) dias;                                 
 VI -                                   Parecer Final para Instituição de Cinturão de Segurança nos termos da Lei nº 
10.264, de 1999: 90 (noventa) dias.                                 
 Parágrafo único.                                   O prazo para a emissão do Parecer Final dos empreendimentos do 
programa Minha Casa Minha Vida será reduzido pela metade.                                  
 Seção II 
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 Das Reuniões 
                                 Art. 16  Para cada pedido de análise pelo GAPE serão realizadas três reuniões, com 
os seguintes objetivos: 
 I  - reunião preliminar da Câmara Técnica competente para análise prévia do projeto; 
 II  - reunião da Câmara Técnica competente para deliberação e emissão do Parecer 
Técnico;
 III  - reunião da Câmara Administrativa para deliberação e emissão do Parecer Final. 
 § 1º  Na primeira reunião da Câmara Técnica competente será designado o dia da reu-
nião para emissão do Parecer Final.
 § 2º  Qualquer das Câmaras do G.A.P.E, poderão convocar o autor e ou responsável 
técnico pelo empreendimento a fi m de prestar esclarecimentos. 
 § 3º  A convocação referida no parágrafo anterior será efetuada pelo Setor Adminis-
trativo do GAPE.                                   
 § 4º                                    As Câmara Técnicas e a Câmara Administrativa reunir-se-ão, ordinariamente, a 
cada 15 (quinze) dias, para análise dos projetos e deliberações. 
Seção III
Dos Prazos de Análise
Art. 17  Os prazos de análise serão suspensos quando a análise do G.A.P.E., dependa 
de estudos e manifestações de outros órgãos internos ou externos à Administração 
Direta e Indireta do Município: 
 § 1º  Em casos especiais de difi culdades técnicas ou legais para análise dos projetos, 
quando devidamente justifi cados, os prazos previstos neste Decreto poderão ser pror-
rogados por até 30 (trinta) dias. 
 § 2º  Os prazos para que os órgãos municipais prestem as informações requisitadas 
pelo G.A.P.E., será de 15 (quinze) dias. 
 § 3º  As providências solicitadas pelo GAPE ao interessado que resultarem em obriga-
ções de fazer, deverão ser atendidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 
notifi cação, prorrogável por mais 15 (quinze) dias, desde que devidamente justifi cado 
e, transcorrido o prazo deferido em cumprimento do quanto requisitado, o projeto será 
arquivado e, a retomada da tramitação fi ca condicionada à comprovação do recolhi-
mento de nova taxa de análise.
 § 4°  Sempre que o interessado promover alterações no projeto protocolado que não 
tenham sido solicitadas pelo G.A.P.E., tais como mudança de projeto ou área, o prazo 
de análise será reiniciado, observando que alterações implicam em nova análise e 
consequentemente recolhimento de nova taxa de análise.
CAPÍTULO IV 
DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 Art. 18  Das decisões proferidas pelo GAPE, caberá recurso administrativo no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência do interessado que deverá ser regis-
trada no protocolado. 
 Art. 19  O recurso administrativo deverá ser fundamentado e dirigido ao Presidente 
do GAPE. 
 Art. 20  Recebido o recurso administrativo, o Presidente do GAPE deverá: 
 I  - verifi car a sua tempestividade e devida fundamentação; 
 II  - encaminhar o recurso para análise dos órgãos competentes que se manifestaram 
contrariamente ao projeto;
 III  - incluir o recurso em pauta para deliberação, na primeira reunião subsequente ao 
prazo para análise dos órgãos competentes;
 § 1º  Cada órgão competente terá concomitantemente o prazo de até 20 (vinte) dias 
úteis para analisar os fundamentos do recurso administrativo.
 § 2º  Efetuada a reunião referente ao recurso administrativo pela Câmara 
Técnica o Parecer Final será ratifi cado ou emitido novo Parecer Técnico, e será enca-
minhado à Câmara Administrativa para análise e deliberação quanto a ratifi cação do 
Parecer Final anterior ou Emissão de um novo Parecer Final.
 CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 21  A emissão do Parecer Final é requisito indispensável para que o interessado 
solicite ao órgão competente a aprovação do empreendimento.
 Art. 22  Todos os protocolos em trâmite, que se enquadrem nas atribuições do GAPE, 
observarão as disposições deste Decreto.
 Art. 23  A Câmara Administrativa deverá editar Resolução contendo o Regimento In-
terno do GAPE em 30 dias a contar da data da publicação deste decreto. 
 Art. 24  Os casos omissos devem ser encaminhados pelas Câmaras Técnicas à Câmara 
Administrativa, para análise e deliberação.
 Art. 25  Integram o presente Decreto os Anexos I, II, III, IV, V e VI.
 Art. 26  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 27 . Ficam revogados o Decreto nº 15.616, de 25 de setembro de 2006 e Decreto 
nº 17.967, de 13 de maio de 2013.                                         

                                          Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 
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ANEXO I 
 CÂMARA TÉCNICA  (Inciso I do art. 2º)

 P  ASTA DO GAPE:  

- Requerimento Padrão preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida;
- Procuração com fi rma reconhecida se o requerente não for o proprietário;
- Ficha Informativa ou Levantamento Planialtimétrico;

- Planta de localização na escala 1:10.000;
- Planta de Implantação Geral;
 -  Comprovante de recolhimento da taxa referente à Análise de Viabilidade; 
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III.

 PASTA DA SEPLAN:  

- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida;
- Ficha Informativa ou, em casos de áreas não cadastradas, 01 via do levantamento planialtimétrico cadastral 
contendo a localização da área, seu entorno, sistema viário existente e arquivo digital na extensão DWG, nas 
coordenadas do município, conforme modelo O.S. 01/04 - SMOP; 
- 01 (uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000 (só para projetos que não possuem cadastramento 
de área) 
- 01 (uma) via do Memorial Descritivo do Empreendimento contendo dados gerais do empreendimento, área do 
terreno, área construída, número de unidades, área das unidades, áreas computáveis para efeito de aplicação da 
Lei de PGT e previsão de 
densidade demográfi ca; 
- 01 (uma) via da Planta de Implantação Geral, evidenciando edifi cações, acessos, vias particulares, número de 
unidades e numero de pavimentos;
- A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica ou R.R.T. - Registro de Responsabilidade Técnica dos profi s-
sionais envolvidos.

 PASTA DA SVDS:  

- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida;
- Ficha Informativa para caso de empreendimento em lote;
- Para análise de empreendimento em gleba, deverá apresentar 01 via da planta do Levantamento Planialtimétrico 
Cadastral com Diretrizes Urbanísticas aprovada pela PMC, dentro do prazo de validade, e acompanhada do respec-
tivo parecer D.U. (Diretrizes Urbanísticas);
- 01 (uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000; 
- 01 (uma) via da Planta de Implantação Geral, evidenciando edifi cações, acessos, vias particulares, número de 
unidades, número de pavimentos e área permeável; 
- 01 (uma) via da planta Urbanística Ambiental, contendo a sobreposição (hachurada) da implantação do empreen-
dimento no levantamento planialtimétrico e indicação das interferências ambientais; 
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III
- A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica ou R.R.T. - Registro de Responsabilidade Técnica dos profi s-
sionais envolvidos.

 PASTA DA SANASA:  
- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida;
- 01 (uma) via de PLANTA de Levantamento Planialtimétrico, contendo coordenadas ofi ciais da PMC, e/ou Planta 
do Município de Campinas com a localização do empreendimento ou loteamento, ou projeto arquitetônico;
- 01 (uma) via da Planta de Implantação Geral, evidenciando edifi cações, acessos, vias particulares, número de 
unidades, número de pavimentos e área permeável;
- 01(um) CD com a gleba digitalizada em AutoCad 10 ou superior (DWG); e da planta de implantação geral;
- Preencher o MODELO I (Memorial de Caracterização do empreendimento), contendo todas as informações do 
empreendimento (como: área do terreno, área construída, número de unidades e número de dormitórios por unida-
de quando for residência), principalmente as demandas necessárias para empreendimentos comerciais, industriais; 
- O prazo de validade do Informe Técnico expedido pela SANASA (06 meses) será contado a partir da data da 
sua emissão;
- Pagamento da tarifa correspondente, no início do processo conforme tabela de preços de serviços da SANASA.

 PASTA DA SEINFRA:  

- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida; 
- Ficha Informativa ou, em casos de áreas não cadastradas, 01 via do levantamento planialtimétrico cadastral 
contendo a localização da área, seu entorno, sistema viário existente e arquivo digital na extensão DWG, nas 
coordenadas do município, conforme modelo O.S. 01/04 - SMOP; 
- 01 (uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000; 
- 01 (uma) via de Planta de Implantação Geral;
- Declaração de localização do empreendimento quanto às bacias hidrográfi cas e, em sendo o caso, que está aten-
dendo seu Plano de Ocupação - Modelos IV e V; 
- Declaração de compromisso de execução de obras de drenagem das
águas pluviais provenientes do empreendimento em análise- Modelo VI.

 PASTA DA SETRANSP/EMDEC:  

- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida; 
- Ficha Informativa ou, em casos de áreas não cadastradas, 01 via do levantamento planialtimétrico cadastral 
contendo a localização da área, seu entorno, sistema viário existente e arquivo digital na extensão DWG, nas 
coordenadas do município, conforme modelo O.S. 01/04 - SMOP;
- 01 (uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000; 
- 01 (uma) via da Planta de Implantação Geral, evidenciando edifi cações, acessos, vias particulares, número de 
unidades e numero de pavimentos; 
- 01 (uma) via do Memorial Descritivo do Empreendimento contendo dados gerais do empreendimento, área do 
terreno, área construída, número de unidades, área das unidades, áreas computáveis para efeito de aplicação da Lei 
de PGT e previsão de densidade demográfi ca; 
- A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica ou R.R.T. - Registro de Responsabilidade Técnica dos profi s-
sionais envolvidos; 
- Relatório de Impacto no Tráfego, conforme Termo de Referência da SETRANSP/EMDEC.
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III. 

 PASTA DA SMAJ:  

- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida;
- 01(uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000;
- Cópia da Procuração com fi rma reconhecida se o requerente não for o proprietário ou o responsável técnico; 
- Cópia do Contrato Social atualizado no caso do proprietário ser pessoa jurídica, bem como cópia do Contrato 
Social do procurador se este for pessoa jurídica;
- Certidão Vintenária da Matrícula atualizada devidamente registrada junto ao Registro de Imóveis.
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III. 

 PASTA DA SEMURB: 

- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida; 
- Ficha Informativa ou, em casos de áreas não cadastradas, 01 via do levantamento planialtimétrico cadastral 
contendo a localização da área, seu entorno, sistema viário existente e arquivo digital na extensão DWG, nas 
coordenadas do município, conforme modelo O.S. 01/04 - SMOP;
- 01 (uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000; 
- 01 (uma) via da Planta de Implantação Geral, evidenciando edifi cações, acessos, vias particulares, número de 
unidades e numero de pavimentos; 
- 01 (uma) via do Memorial Descritivo do Empreendimento contendo dados gerais do empreendimento, área do 
terreno, área construída, número de unidades, área das unidades, áreas computáveis para efeito de aplicação da Lei 
de PGT e previsão de densidade demográfi ca; 
- Laudo de sondagem do Solo para verifi cação do nível do lençol freático no caso de estudo de viabilidade para os 
tipos de ocupação CSE-4 e HCSE-4; 
- Comprovante de recolhimento da taxa referente à Análise de Viabilidade Técnica; 
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III; 
- A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica ou R.R.T. - Registro de Responsabilidade Técnica dos profi s-
sionais envolvidos.

 ANEXO II 
 CÂMARA TÉCNICA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DE LOTEAMENTOS FECHADOS (Inciso II do art. 
2º) 
Loteamento Fechado observar o disposto na Lei nº 8.736, de 9 de janeiro de 1996 e Instituição de Cinturão de 
Segurança observar o disposto na lei nº 10.264, de 1 de outubro de 1999, e disposições deste Decreto.

 PASTA DO GAPE: 

- Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida; 
- Procuração com fi rma reconhecida se o requerente não for o proprietário;
- Ficha Informativa ou Levantamento Planialtimétrico;
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- 01 (uma) via da cópia do Decreto de Aprovação do Loteamento;
- 01 (uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000;
- Comprovante de recolhimento da taxa referente à Análise de Viabilidade; 
-  Planta de Implantação Geral, evidenciando lotes envolvidos no fechamento, ou para o caso de loteamento fechado 
novo a implantação com a indicação dos acessos, sistema viário, lotes, áreas públicas verde, de lazer, institucionais, 
equivalentes que atendam a população do entorno observando a legislação pertinente;
- Relatório contendo análise do impacto no entorno em vista do fechamento do loteamento ou da instituição do 
cinturão de segurança, contendo, especialmente análise com relação aos aspectos urbanísticos, ambientais, de 
infraestrutura urbana, serviços públicos, saneamento básico e lazer, acompanhado da respectiva A.R.T. do técnico 
competente, bem como a anuência da população lindeira com indicação em plantas dos respectivos lotes anuentes. 

 PASTA SEPLAN :

-  Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida;
- 01 (uma) via da Planta de Loteamento aprovado, com a demarcação da porção requerida para fechamento;
- 01 (uma) via da cópia do Decreto de Aprovação do Loteamento; 
- 01 (uma) via do levantamento planialtimétrico cadastral contendo a localização da área, seu entorno, sistema 
viário existente e arquivo digital na extensão DWG, nas coordenadas do município, com indicação do perímetro 
do loteamento a ser fechado ou da instituição do cinturão de segurança e dos acessos principais à área fechada, 
contendo, no mínimo, o traçado das vias e logradouros, distribuição das áreas destinadas a EPC e EPU, áreas verdes 
e restrições constantes das diretrizes urbanísticas;
- 01 (uma) via da Planta de Implantação Geral, evidenciando perímetro do fechamento, seu entorno, acessos, 
sistema viário, pontos de ônibus, lotes que fazem parte do fechamento, bem como a indicação de outras áreas 
públicas, verde e de lazer, equivalentes que atendam a população do entorno, observando a legislação pertinente;
- Relatório contendo análise do impacto no entorno em vista do fechamento do loteamento ou da instituição do 
cinturão de segurança, contendo, especialmente análise com relação aos aspectos urbanísticos, ambientais, de 
infraestrutura urbana, serviços públicos, saneamento básico e lazer, acompanhado da respectiva A.R.T. do técnico 
competente, bem como a anuência da população lindeira com indicação em plantas dos respectivos lotes anuentes.
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III
- A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica ou R.R.T. - Registro de Responsabilidade Técnica dos profi s-
sionais envolvidos.

 PASTA DA SVDS:  

- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida;
- 01 (uma) via da Planta de Loteamento aprovado, com a demarcação da porção
requerida para fechamento;
- 01 (uma) via da cópia do Decreto de Aprovação do Loteamento; 
- Relatório contendo Análise do Impacto Ambiental com as respectivas medidas mitigadoras e compensatórias, 
decorrente do "fechamento do loteamento" ou do "cinturão de segurança", acompanhado da respectiva A.R.T. do 
técnico competente;
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III
- A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica ou R.R.T. - Registro de Responsabilidade Técnica dos profi s-
sionais envolvidos.

 PASTA SETRANSP/EMDEC: 

- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida; 
- 01 (uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000; 
- Ficha Informativa, ou, em casos de áreas não cadastradas, 01 ( uma ) via do 
levantamento planialtimétrico cadastral contendo a localização da área, seu entorno, sistema viário existente e 
arquivo digital na extensão DWG, nas coordenadas do município, conforme modelo O.S. 01/04 - SMOP; 
- 01 (uma) via da Planta de Implantação Geral, evidenciando perímetro do fechamento, seu entorno, acessos, siste-
ma viário, pontos de ônibus, lotes que fazem parte do fechamento, bem como a indicação de outras áreas públicas, 
verde e de lazer, equivalentes que atendam a população do entorno, observando a legislação pertinente. Indicação 
no projeto das condições propostas de acessibilidade do entorno, conforme NBR 9050/04;
- Relatório de Impacto no Tráfego, conforme Termo de Referência da SETRANSP/EMDEC considerando o impac-
to que a implantação do fechamento trará na região de inserção.
- A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica ou R.R.T. - Registro de Responsabilidade Técnica dos profi s-
sionais envolvidos; 
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III.

 PASTA DA SMAJ: 

- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida; 
- Cópia da Procuração com fi rma reconhecida se o requerente não for o proprietário ou o responsável técnico; 
- Cópia do Contrato Social atualizado no caso do proprietário ser pessoa jurídica, bem como cópia do Contrato 
Social se o procurador for pessoa jurídica;
- Certidão Vintenária da Matrícula atualizada devidamente registrada junto ao Registro de Imóveis;
- 01 (uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000;
- 01 (uma) via da cópia do Decreto de Aprovação do Loteamento;
- 01 (uma) via da Planta de Implantação Geral, evidenciando perímetro do fechamento, seu entorno, acessos, 
sistema viário, pontos de ônibus, lotes que fazem parte do fechamento, bem como a indicação de outras áreas 
públicas, verde e de lazer, equivalentes que atendam a população do entorno, observando a legislação pertinente;
- Apresentar a constituição da associação dos proprietários sob forma jurídica, com explícita defi nição de res-
ponsabilidade para a fi nalidade de fechamento do loteamento, nos termos do art. 10 da Lei 8.736, de 1996, e 
responsabilidades assumidas uma vez que a permissão de uso das áreas públicas será outorgada à Associação dos 
Proprietários independentemente de licitação;
- Apresentar a constituição sob forma jurídica da associação dos proprietários, com
explícita defi nição de responsabilidade para a instituição do cinturão de segurança, observando que não acarretará 
qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Campinas, onde conste todas as exigências e obrigações nos termos da 
Lei nº 10.264, de 1999;
- para o caso de pedido de fechamento de loteamento existente, apresentar, também, documento onde conste a 
anuência de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos proprietários dos lotes inseridos na porção objeto do 
fechamento;
- para o caso de pedido de instituição de cinturão de segurança, apresentar, também, documento onde conste a 
adesão de, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos proprietários dos imóveis que serão objeto do pedido de insti-
tuição de cinturão de segurança; 
- Relatório contendo análise do impacto no entorno em vista do fechamento do loteamento ou da instituição do 
cinturão de segurança, contendo, especialmente análise com relação aos aspectos urbanísticos, ambientais, de 
infraestrutura urbana, serviços públicos, saneamento básico e lazer, acompanhado da respectiva A.R.T. do técnico 
competente, bem como a anuência da população lindeira com indicação em plantas dos respectivos lotes anuentes.
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III.    

 PASTA SEMURB: 

    - Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma reconhecida; 
- 2 (duas) vias de planta do projeto de loteamento fechado, contendo no mínimo o traçado das vias e logradouros, 
distribuição das áreas destinadas a EPC e EPU, áreas verdes e restrições constantes das diretrizes urbanísticas;
- 2 (duas) vias de planta dos perfi s esquemáticos de ruas;
- 01 (uma) via do levantamento planialtimétrico cadastral contendo a localização da área, seu entorno, sistema 
viário existente, pontos de ônibus, lotes que fazem parte do fechamento e arquivo digital na extensão DWG, nas 
coordenadas do município, conforme modelo O.S. 01/04 - SMOP, com indicação do perímetro do loteamento a ser 
fechado ou da instituição do cinturão de segurança e dos acessos principais à área fechada, contendo, no mínimo, o 
traçado das vias e logradouros, distribuição das áreas destinadas a EPC e EPU, áreas verdes e restrições constantes 
das diretrizes urbanísticas;
- 01 (uma) via de planta do Levantamento Planialtimétrico/Diretrizes Urbanísticas (cadastramento) e do Parecer de 
Diretrizes Urbanísticas aprovados, dentro da validade (original ou cópia conferida pelo servidor); 
- 01 (uma) via da Planta de Implantação Geral, evidenciando perímetro do fechamento, seu entorno, acessos, 
sistema viário, pontos de ônibus, lotes que fazem parte do fechamento, bem como a indicação de outras áreas 
públicas, verde e de lazer, equivalentes que atendam a população do entorno, observando a legislação pertinente;
- 01 (uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000; 
- 01 (uma) via do Memorial Descritivo do Empreendimento contendo dados gerais do empreendimento;
- Relatório contendo análise do impacto no entorno em vista do fechamento do loteamento ou da instituição do 
cinturão de segurança, contendo, especialmente análise com relação aos aspectos urbanísticos, ambientais, de 
infraestrutura urbana, serviços públicos, saneamento básico e lazer, acompanhado da respectiva A.R.T. do técnico 
competente, bem como a anuência da população lindeira com indicação em plantas dos respectivos lotes anuentes.
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III; 
- A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica ou R.R.T. - Registro de Responsabilidade Técnica dos profi s-
sionais envolvidos.

 ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU NÃO DE PASSIVOS
 
Eu (NOME DO INTERESSADO), RG, CPF, responsável pelo requerimento de análise do (DENOMINAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO) pelo GAPE, declaro, para os devidos fi ns, que a área em questão
É / NÃO É contaminada ou suspeita de contaminação; 
É / NÃO É tombada ou esteja em estudo de tombamento;
ENCONTRA-SE / NÃO ENCONTRA-SE em área com restrição de tombamento, bem como
ENCONTRA-SE / NÃO ENCONTRA-SE com embargo por infração ambiental ou urbanística;
FOI / NÃO FOI alvo de compromisso ou de Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público ou 
Poder Executivo, ou É / NÃO É objeto de ação judicial.
Declaro, ainda,que tenho plena ciência de que a análise pelo GAPE não substitui ou dispensa quaisquer outras 
aprovações, alvarás, outorgas e licenças exigidas por lei.

Local __________ data ___de ________________ de ____

__________________________________
Assinatura do Interessado

 ANEXO IV
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PLANO DE OCUPAÇÃO DE BACIA
 
Ref.: Localização de empreendimento em bacia hidrográfi ca do Município de Campinas

_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________, por intermédio de seu (sua) representante legal, o (a) Sr.(a) ___________________________
__________________________________ portador (a) da Cédula de Identidade nº ____________________, CPF 
nº _____________________DECLARA, para fi ns de aprovação que o empreendimento ____________________
________________________________________________
Gleba/ Lote ___________, Quarteirão ______________ se encontra localizado na sub-bacia hidrográfi -
ca__________________________________________________afl uente de margem (esquerda/ direita) do ____
_______________________________
A sub-bacia em questão, até o presente momento, não apresenta Plano de Ocupação de Bacia.
Campinas, ____, de ___________ de _______
 ______________________________________ 
Assinatura do (a) representante legal 

 ANEXO V
Declaraçao Positiva de Plano de Ocupação de Bacia 
 Ref.: Localização de empreendimento em bacia hidrográfi ca do Município de Campinas

___________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_________________, por intermédio de seu (sua) representante legal, o (a) Sr. 

(a) __________________________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº 
___________________, CPF nº ___________________, DECLARA, para fi ns de aprovação que o empreendi-
mento ____________________________________________________________________
Gleba/ Lote ___________, Quarteirão ______________ se encontra localizado na sub-bacia hidrográfi -
ca__________________________________________________afl uente de margem (esquerda/ direita) do ____
______________________________
A sub-bacia em questão apresenta  Plano de Ocupação de  Bacia ___________________________ cujas diretrizes 
e parâmetros foram seguidos nos projetos desenvolvidos.
Campinas, ____, de ___________ de _______
 _____________________________________ 
Assinatura do (a) representante legal 

 ANEXO VI
DECLARAÇÃO  

Ref.: Compromisso de execução de obras de drenagem das águas pluviais provenientes do empreendimento em 
análise.

____________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
____________________, por intermédio de seu (sua) representante legal, o(a) Sr. (a) _________________
____________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº __________________, CPF nº 
_____________________, DECLARA, para fi ns da viabilidade do empreendimento _____________________
___________________________________________________________________________________________
________________________,
Lote ___________, Quarteirão _________ assumir o compromisso de captar e encaminhar, a uma destinação fi nal, 
as águas pluviais provenientes do citado empreendimento.
O interessado apresentará, na fase de aprovação do empreendimento, projeto específi co de drenagem junto à Secre-
taria Municipal de Infraestrutura, onde o mesmo será 

analisado, bem como, se compromete a executar o projeto e assumir todos os custos para a execução deste serviço.

Campinas, ____, de ___________ de _______

___________________________________________________________
assinatura do (a) Proprietário do Empreendimento ou representante legal 
         

 DECRETO Nº 18.922 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015 
 DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRA-

TIVOS E INSTITUI O PROCESSO ELETRÔNICO DO DEPARTAMENTO 
DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DE CAMPINAS - PROCON. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO disposto no artigo 37 da Constituição Federal e os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
no Decreto Federal n° 2.181, de 20 de março de 1997, que dispõem sobre a organiza-
ção do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC;
CONSIDERANDO que o PROCON CAMPINAS passou a integrar a Secretaria Mu-
nicipal de Assuntos Jurídicos (SMAJ), nos termos do Decreto nº 17.837, de 1° de 
janeiro de 2013;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, por meio do Departamento de Pro-
teção ao Consumidor, em estrita observância ao princípio da efi ciência do serviço 
público, visa à solução de confl itos no âmbito das relações de consumo, nos termos da 
Lei Federal n° 8.078/90 e do Decreto Federal n° 2.181/97;
CONSIDERANDO que a tramitação dos processos administrativos no âmbito do 
PROCON CAMPINAS tem como escopo fundamental a efetividade procedimental, 
economicidade e transparência; 
CONSIDERANDO que a implementação do sistema eletrônico e digital nos autos dos 
processos administrativos impressos otimiza a utilização dos recursos orçamentários 
pelo Departamento de Proteção ao Consumidor, cuja efi cácia abarca também a celeri-
dade e a qualidade da prestação do serviço público;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SMAJ, dentre 
suas inúmeras atribuições, tem envidado esforços para intentar soluções de Tecnologia 
de Informação nos autos dos processos administrativos do PROCON, de modo que 
os documentos impressos, depois de certifi cados e digitalizados podem resultar em 
atos de gestão econômicos e efi cientes, em estrita observância às normas de acesso à 
informação e de transparência;
CONSIDERANDO que a Administração Pública possui o poder-dever de adequar-se 
à evolução tecnológica da sociedade e assim dispor alternativas para que seus muníci-
pes tenham maior facilidade na utilização do serviço público de qualidade, no acesso 
às instâncias administrativas, inclusive por meio da rede mundial de computadores e 
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via mobile;e
CONSIDERANDO a necessidade de conferir uniformidade na implantação do siste-
ma do Processo Eletrônico do Departamento de Proteção ao Consumidor de Campinas 
- PROCON Campinas, ora denominado PROCON DIGITAL, 
 DECRETA: 
 Art. 1º  Os procedimentos e os processos administrativos do PROCON CAMPINAS 
obedecerão ao disposto na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 e sua regulamen-
tação, à legislação correlata e ao disposto neste Decreto.
 Parágrafo único.  Os procedimentos administrativos no âmbito do PROCON CAM-
PINAS abrangem a operacionalização da análise, registro, divulgação de reclamações, 
denúncias e atos fi scalizatórios, bem como a formalização de processos administra-
tivos conciliatórios e ou sancionatórios dos consumidores de produtos e serviços no 
Município de Campinas, sem prejuízo dos procedimentos previstos na Lei nº 8.078/90, 
no Decreto nº 2.181/97 e na legislação correlata.
TÍTULO I
DAS DENOMINAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS DO PROCON CAMPINAS
 Art. 2º  Os procedimentos administrativos do PROCON CAMPINAS são defi nidos 
da seguinte forma:
 I -  Reclamação: notícia de lesão ou ameaça a direito, motivada no fumus boni iuris e 
na verossimilhança das alegações, formalizada verbal ou por escrito por consumidores 
em face de um ou mais fornecedores;
 II -  Carta de Informação Preliminar (CIP) :  procedimento escrito, formalizado pes-
soalmente ou por meio eletrônico, cuja fi nalidade é o atendimento da demanda do 
consumidor no prazo de cinco dias pela empresa fornecedora, com o objetivo da com-
posição amistosa entre as partes;
 III -  Chamadas Telefônicas:procedimento verbal, via de regra tratado no ato da aber-
tura da Carta de Informação Preliminar (CIP) ou a qualquer tempo, mediante contato 
direto com fornecedor e ou consumidor para tentativa de solução imediata do pleito 
declinado pelo consumidor, devendo necessariamente ser registrada no campo especí-
fi co da Carta de Informação Preliminar (CIP);
 IV -  Processo Administrativo Individual:procedimento escrito, precedido ou não de 
CIP, provocado diretamente pelo consumidor ou ex offi cio pela autoridade adminis-
trativa competente, formalizado e amparado no fumus boni iuris e na verossimilhan-
ça das alegações, embasado na notícia de lesão ou ameaça de direito, o qual poderá 
resultar em sanção administrativa, ou ser arquivado pela autoridade competente do 
PROCON CAMPINAS;
 V -  Processo Administrativo Coletivo:procedimento escrito, precedido ou não de CIP, 
formalizado mediante requerimento do consumidor por meio de denúncia ou ex offí-
cio pela autoridade administrativa do PROCON CAMPINAS, originado de notícia de 
lesão ou ameaça de direito advinda de consumidores, com mesmo objeto e em face 
de um ou mais fornecedores, ou ainda, do resultado de diligências fi scalizatórias, da 
inércia ou de atos desidiosos e contumazes de fornecedores de produtos ou serviços;
 VI -  Termo de Declaração: instrumento tomado a termo individualmente de consu-
midores, cuja notícia de prática infrativa com o mesmo objeto serve para subsidiar 
procedimento administrativo coletivo;
 VII -  Ato de Ofício:procedimento escrito, instaurado pela autoridade administrativa 
do PROCON CAMPINAS, cuja fi nalidade é apurar em sede de Investigação Preli-
minar ou em Autuação Administrativa eventuais práticas infrativas do fornecedor em 
face da coletividade consumerista;
 VIII -  Notifi cação dos Processos Administrativos:chamamento das partes para reali-
zação de atos no processo administrativo individual ou coletivo, tais como, compare-
cimento em audiências de conciliação, apresentação de manifestações, impugnações e 
recursos, nos prazos previstos neste Decreto Federal nº 2.181/97;
 IX -  Divulgação de Dados e Cadastro de Reclamações: todo e qualquer meio de vei-
culação e divulgação de dados preventivos, educativos e de pesquisas, fundamenta-
do no fumus boni iuris e na verossimilhança das alegações dos consumidores ou da 
autoridade competente, embasado na notícia de lesão ou ameaça de direito em face 
do consumidor e não somente na decisão administrativa defi nitiva de procedência ou 
improcedência;
 X -  Sanção Administrativa:ato emanado da autoridade administrativa do PROCON 
CAMPINAS, conforme a lesão ocasionada ao consumidor, quais sejam:
a) advertência, quando prevista em norma específi ca;
b) multa;
c)apreensão do produto;
d)inutilização do produto;
e) cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
f)proibição de fabricação do produto;
g)suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;
h)suspensão temporária da atividade;
i)revogação de concessão ou permissão de uso;
j) cassação da licença do estabelecimento ou da atividade;
k)interdição parcial ou total do estabelecimento, de obra ou atividade;
l)intervenção administrativa;
m)imposição de contrapropaganda e ou da divulgação de notícia de lesão ou ameaça 
de direito em face do consumidor;
 XI -  Recurso Administrativo :  procedimento emanado das partes no prazo legal de 10 
(dez) dias contados da data do recebimento da notifi cação da decisão prolatada em 
primeira instância, com efeito suspensivo, o qual deverá ser direcionado ao superior 
hierárquico da autoridade administrativa que prolatou a decisão, obedecendo obrigato-
riamente os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no artigo 49, do 
Decreto Federal n° 2.181/97 e, subsidiariamente, na legislação processual correlata;
 XII -  Inscrição em Dívida Ativa:procedimento adotado pela autoridade administrativa 
do PROCON CAMPINAS para inserir na base de dados da dívida ativa do Município 
de Campinas, os valores decorrentes de sanção pecuniária advinda de decisão transi-
tada em julgado e irrecorrível na esfera administrativa;
 XIII -  Fiscalização: ato de fé pública, com poder administrativo de polícia, emanado 
da autoridade administrativa competente e de agentes fi scais vinculados à Administra-
ção Pública de Campinas, cujo objeto é a apuração de infrações previstas na Lei Fe-
deral n° 8.078/90, no Decreto Federal n° 2.181/97, e na legislação municipal, estadual 
e federal, de competência fi scalizatória do PROCON, englobando ações preventivas, 
educativas e de pesquisa;
 XIV -  Denúncia: relato de consumidor sobre ato ou fato identifi cado junto ao mercado 
de consumo em face de fornecedores de produtos ou serviços, podendo a critério do 
denunciante ser anônima, com notícia de lesão ou infração à coletividade de pessoas, 
a qual poderá resultar em diligência da fi scalização e ou autuação para aplicação das 
penalidades cominadas em Lei;
 XV -  Diligência:ato emanado da autoridade administrativa competente com o objetivo 
de averiguar, investigar, constatar, apreender, inutilizar, notifi car, orientar, pesquisar, 
educar, colher dados de fornecedores de produtos e serviços, podendo resultar em 

sanções administrativas previstas em Lei;
 XVI -  Autuação de Fiscalização:ato formal, decorrente de diligência fi scalizatória que 
constata, registra e certifi ca o fato identifi cado como eventual infração à legislação 
consumerista, podendo resultar em aplicação de penalidade;
 XVII -  Audiência de Conciliação:procedimento adotado a critério e conveniência do 
PROCON CAMPINAS, com ou sem fi rmamento de convênios junto ao Poder Judiciá-
rio, tendo como objetivo solucionar a reclamação do consumidor, com audiência a ser 
previamente designada em local, data e horário defi nidos pela autoridade competente, 
mediante notifi cação do fornecedor e ou consumidor para comparecimento, devida-
mente representados por seus prepostos e advogados legalmente constituídos, ocasião 
em que será obrigatoriamente lavrada Ata de Audiência fi rmada por seus signatários, 
vinculando as partes;
 XVIII -  Termo de Acordo:instrumento formalizado no âmbito do PROCON CAMPI-
NAS no ato da Audiência de Conciliação diretamente entre consumidor e fornecedor, 
com natureza de título executivo extrajudicial, passível de homologação pelo Poder 
Judiciário;
 XIX -  Termo de Ajustamento de Conduta - TAC: documento formalizado e legitima-
do, a critério da autoridade administrativa do PROCON CAMPINAS, no âmbito de 
suas atribuições legais, tomando do causador do dano a interesses difusos, interesses 
coletivos ou interesses individuais homogêneos, o compromisso de adequar sua con-
duta às exigências da Lei, mediante cominações, que tem o caráter de título executivo 
extrajudicial;
 XX -  Fundo Municipal de Proteção de Defesa dos Direitos do Consumidor - 
FMPDDC:fundo fi nanceiro vinculado à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 
destinado ao fi nanciamento de projetos relacionados aos objetivos da Política Munici-
pal das Relações de Consumo, à defesa dos direitos básicos do consumidor, inclusive 
de educação para o consumo, e à modernização administrativa do Departamento de 
Defesa do Consumidor e da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, após aprova-
ção pelo respectivo Conselho Gestor, nos Termos da Lei Municipal n° 14.815, de 16 
de maio de 2014;
 XXI -  Processo Eletrônico do Departamento de Proteção ao Consumidor de Campinas 
- PROCON DIGITAL: sistema de processamento de informações, documentos e da 
prática de atos processuais devidamente registrados em meio eletrônico, que estabele-
ce os parâmetros para sua implantação e funcionamento;
 XXII -  Rede Mobile: rede de telefonia móvel celular.
TÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INDIVIDUAIS
CAPÍTULO I
DA CARTA DE INFORMAÇÃO PRELIMINAR - CIP
 Art. 3°  A Carta de Informação Preliminar - CIP é o procedimento escrito, formalizado 
eletronicamente pelo PROCON Campinas, mediante provocação do consumidor, em 
face do fornecedor de que trata o artigo 3° da Lei n° 8.078/90, visando a composição 
amistosa entre as partes, antes da instauração de Processo Administrativo e aplicação 
de eventuais sanções por práticas infrativas às relações de consumo.
 § 1°  A critério do PROCON Campinas, no ato do atendimento ao consumidor e da 
abertura da Carta de Informação Preliminar (CIP), o Setor de Atendimento Técnico 
poderá efetuar chamadas telefônicas com objetivo de conferir solução imediata da 
reclamação do consumidor, ocasião em que o referido contato telefônico será ofi ciali-
zado no próprio formulário da CIP.
 § 2°  O resultado da chamada telefônica será registrado na CIP independentemente de 
transação entre as partes, ou sucesso no contato com a empresa demandada, fi cando 
consignado que o resultado de êxito ou insucesso poderá ser objeto de divulgação, a 
critério e discricionariedade da autoridade administrativa competente.
 Art. 4°  As reclamações recebidas pelo PROCON Campinas serão registradas, prefe-
rencialmente, por meio da Carta de Informação Preliminar - CIP, em nome do titular 
do direito.
 Art. 5°  No caso de consumidor incapaz ou falecido, a Carta de Informação Preliminar 
será formalizada em nome do titular do direito, respeitadas as regras de substituição 
processual, aplicadas subsidiariamente em cada caso concreto.
 Parágrafo único.  A Carta de Informação Preliminar, quando aberta por representante 
legal do consumidor, deverá ser necessariamente instruída com o devido Instrumento 
de Mandato e cópia simples dos documentos pessoais de identifi cação do outorgante 
e outorgado.
 Art. 6°  O Setor de Atendimento Técnico observará na formalização da reclamação do 
consumidor os requisitos previstos neste Decreto e, subsidiariamente, no artigo 40 do 
Decreto Federal n° 2.181/97, e na legislação correlata.
 Art. 7°  O PROCON Campinas solicitará cópia dos documentos pessoais do consumi-
dor, comprovante de endereço em nome do consumidor, procuração, se representado, 
e demais documentos necessários à comprovação das suas alegações.
 Art. 8°  O PROCON Campinas receberá reclamações de consumidores por meio do 
atendimento presencial na unidade central, nas unidades descentralizadas no municí-
pio, nas unidades móveis, além de recepção pelo site do Departamento - www.procon.
campinas.sp.gov.br.
 § 1°  Todos os documentos recebidos no ato da abertura da reclamação presencial 
no Setor de Atendimento Técnico deverão ser digitalizados e, depois de inseridos no 
sistema do PROCON, serão devolvidos ao consumidor reclamante ou, se tratarem de 
cópias, serão descartadas de acordo com o Decreto de Temporalidade vigente.
§ 2° Quando aberta a reclamação diretamente no site do PROCON, o consumidor, ao 
seu critério, deverá anexar no sistema eletrônico do órgão, os documentos necessários 
e em formato previsto no Título VIII e respectivos artigos integrantes deste Decreto.
 Art. 9°  O PROCON Campinas somente receberá Carta de Informação Preliminar, 
seja em atendimento presencial ou pela Internet, observada a regra de competência 
territorial.
 Art. 10.  Os consumidores pessoas jurídicas, defi nidos como destinatários fi nais nas 
relações de consumo, poderão registrar a Carta de Informação Preliminar no PRO-
CON Campinas, nos mesmos termos do art. 9° deste Decreto.
 § 1°  Os consumidores de que trata o caput deste artigo deverão ser representados nos 
termos do contrato social ou por instrumento de mandato.
 § 2°  O representante legal da Pessoa Jurídica deverá apresentar o documento de re-
presentação, contrato social ou estatuto, documentos pessoais do outorgante e do ou-
torgado, bem como documentos de um dos seus sócios, diretores, administradores e 
inscrição no CNPJ.
 Art. 11.  O PROCON Campinas atenderá as reclamações abrangidas pela relação de 
consumo, nos termos da Lei Federal n° 8.078/90, e na legislação correlata.
 Art. 12.  Na abertura da Carta de Informação Preliminar via Internet, o consumidor e 
ou procurador legalmente constituído deverá efetuar o cadastro mediante informação 
dos seus dados pessoais, ocasião em que receberá seu login e senha para acesso ao 
sistema, nos termos do Título VIII e seus respectivos artigos integrantes deste Decreto.
 Art. 13.  O consumidor e ou procurador será responsável pelas informações prestadas 
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na abertura da Carta de Informação Preliminar via Internet, bem como, pelo upload 
de documentos e seus conteúdos no sistema eletrônico PROCON DIGITAL e devida 
utilização de sua senha pessoal.
 Art. 14.  Havendo perda ou esquecimento da senha de acesso ao sistema, na hipótese 
de ter seu endereço eletrônico - e-mail cadastrado no PROCON DIGITAL, o consu-
midor e ou procurador poderá gerar nova chave de acesso pela Internet, via site do 
PROCON Campinas ou comparecer ao atendimento pessoal do PROCON, munido de 
seus documentos pessoais, para que lhe seja gerada nova senha.
 Art. 15.  A Carta de Informação Preliminar possui caráter exclusivamente individual, 
a título gratuito, sendo vedada qualquer cobrança ou vantagem econômica para fi ns 
comerciais ou de prestação de serviços por terceiros.
 Art. 16.  No caso da abertura da Carta de Informação Preliminar via Internet, o PRO-
CON poderá requisitar informações adicionais, ocasião em que o consumidor será 
orientado a refazer a reclamação de acordo com os apontamentos e requisitos de ad-
missibilidade, e anexar os documentos necessários no sistema eletrônico PROCON 
DIGITAL.
 Art. 17.  Havendo a necessidade do cumprimento de exigências para a abertura da Car-
ta de Informação Preliminar via Internet, o consumidor terá o prazo de 5 (cinco) dias 
para enviar e anexar os documentos requisitados no sistema eletrônico do PROCON.
 Art. 18.  Na hipótese da abertura da Carta de Informação Preliminar via  Internet , o 
PROCON Campinas analisará as informações prestadas pelo consumidor no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado em caso de eventuais pro-
blemas técnicos.
 Art. 19.  A Carta de Informação Preliminar efetuada nas modalidades presencial ou via 
Internet poderá ser consultada pelo consumidor interessado e ou procurador e  pelo  for-
necedor reclamado, no site do PROCON -www.procon.campinas.sp.gov.br - mediante 
senha de acesso, obedecendo aos critérios previstos no Título VIII e seus respectivos 
artigos integrantes integrantes deste Decreto.
CAPÍTULO II
DA NOTIFICAÇÃO DA CARTA DE INFORMAÇÃO PRELIMINAR AO FORNE-
CEDOR
 Art. 20.  Qualquer empresa fornecedora de produtos ou serviços deverá solicitar, gra-
tuitamente, seu cadastramento para receber eletronicamente a Carta de Informação 
Preliminar proposta pelo consumidor.
 § 1°  Na hipótese prevista no caput deste artigo a empresa fornecedora de produtos ou 
serviços fi rmará termo de uso, o qual conterá suas responsabilidades, inclusive no que 
se refere à legitimidade de recebimento, tratamento e cumprimento do prazo para res-
posta à Carta de Informação Preliminar e pela estrita observância ao envio de arquivos 
somente no formato previsto no Título VIII e seus respectivos artigos deste Decreto.
 § 2°  A empresa fornecedora será responsabilizada pelos atos de seus prepostos, fun-
cionários e representantes, devendo, para tanto, zelar pelo devido uso do seu acesso 
ao sistema.
 Art. 21.  As notifi cações da Carta de Informação Preliminar serão encaminhadas ele-
tronicamente às empresas reclamadas cadastradas no sistema PROCON DIGITAL.
 Parágrafo único.  Em casos excepcionais, a critério da autoridade administrativa, po-
derão também ser encaminhadas:
 -  pessoalmente, às expensas do consumidor, mediante protocolo de recebimento, con-
tendo, obrigatoriamente, a assinatura, a data e identifi cação do recebedor;
 -  carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), às expensas do consumidor.
CAPÍTULO III
DAS RESPOSTAS À CARTA DE INFORMAÇÃO PRELIMINAR - CIP
 Art. 22.  A empresa reclamada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para envio de 
resposta escrita à Carta de Informação Preliminar, contendo proposta de acordo do 
pleito formulado pelo consumidor, contados da data de recebimento, devendo para 
tanto, direcioná-la diretamente no sistema eletrônico PROCON DIGITAL, com cópia 
ao endereço do consumidor reclamante.
 Parágrafo único.  O PROCON Campinas, ainda na fase da Carta de Informação Pre-
liminar, a seu critério discricionário de avaliação, intermediará presencialmente ou via 
chamada telefônica, tratativa de acordo ou proposta de solução da reclamação entre 
consumidor reclamante e fornecedor reclamado, devendo o respectivo resultado ser 
cadastrado no formulário da CIP.
 Art. 23.  Em casos excepcionais, a critério da autoridade administrativa, a empresa 
reclamada poderá enviar resposta à Carta de Informação Preliminar com cópia ao 
consumidor, nas formas seguintes:
 I -  pessoalmente mediante chancela do protocolo, exclusivamente na sede do PRO-
CON;
 II -  por carta registrada com aviso de recebimento (AR) direcionada para a sede ad-
ministrativa do PROCON.
 Parágrafo único.  Todas as respostas encaminhadas nos termos dos incisos do  caput  
deste artigo serão digitalizadas e, depois de inseridas no sistema do PROCON, remeti-
das para descarte, de acordo com o Decreto de Temporalidade vigente.
 Art. 24.  A resposta à Carta de Informação Preliminar não obstará que o PROCON 
analise a efetiva solução da reclamação do consumidor, fi cando a critério discricioná-
rio da Diretoria do Departamento, a autuação e abertura de Processo Administrativo 
para apuração individual ou coletiva quanto à eventual prática infrativa às relações 
de consumo.
 § 1°  Inexistindo êxito na conciliação e transação entre as partes em sede da Carta 
de Informação Preliminar, o PROCON CAMPINAS verifi cará a viabilidade da sua 
conversão direta em Processo Administrativo para apurar eventual prática infrativa, 
seja de forma individual ou coletiva, quando se tratar de mesmo objeto, sendo ou não 
fornecedores distintos.
 § 2°  O PROCON analisará a conduta da empresa reclamada já em sede da Carta de 
Informação Preliminar (CIP), podendo ocorrer a autuação em caso de desídia, inércia, 
contumácia e ainda, quando de eventuais práticas reiteradas do objeto da infração, 
notícia, lesão ou ameaça de direito.
 § 3°  As medidas e autuações aplicadas a cada caso poderão ser encaminhadas, a crité-
rio discricionário da Administração, ao Setor de Fiscalização, para os procedimentos 
cabíveis.
 § 4°  O consumidor, no caso de insucesso na solução da Carta de Informação Prelimi-
nar, será orientado a abrir Processo no âmbito administrativo, com objetivo de efetuar 
a conciliação entre as partes, podendo o Termo de Acordo ser homologado pelo Poder 
Judiciário ou, sendo infrutífero, a critério da autoridade administrativa, encaminhar 
petição inicial instruída para ajuizamento de ação judicial, quando fi rmada Coopera-
ção Técnica junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
 Art. 25.  A empresa reclamada deverá inserir, obrigatoriamente, nas respostas à Carta 
de Informação Preliminar, o nome do consumidor reclamante, o número da CIP rece-
bida a que se refere, bem como o número do CPF do consumidor.
 Parágrafo único.  A resposta à Carta de Informação Preliminar pela empresa deman-
dada deverá ser enviada, individualmente, para cada CIP aberta pelo respectivo con-

sumidor.
 Art. 26.  A Carta de Informação Preliminar poderá ser convertida em Processo Ad-
ministrativo, mediante análise e discricionariedade da Diretoria do Departamento, no 
prazo de retorno do consumidor de até 40 (quarenta) dias, contados da data da sua 
abertura.
 Parágrafo único.  Decorrido o prazo descrito no caput sem que haja a conversão da 
Carta de Informação Preliminar (CIP) em Processo Administrativo mediante provoca-
ção do consumidor, esta será arquivada automaticamente pelo sistema do PROCON 
Campinas, por decurso de prazo e ou inércia do consumidor.
 Art. 27.  No ato da abertura da Carta de Informação Preliminar pela Internet, verifi cada 
a necessidade de envio de documentos adicionais à empresa reclamada, o PROCON 
Campinas solicitará ao consumidor que anexe as devidas cópias digitalizadas no sis-
tema PROCON DIGITAL.
CAPÍTULO IV
DO CANCELAMENTO DA CARTA DE INFORMAÇÃO PRELIMINAR
 Art. 28.  O Cancelamento da Carta de Informação Preliminar dar-se-á:
 I -  por solicitação do consumidor:
a) pessoalmente;
b)  -  pelo e-mail: cip.procon@campinas.sp.gov.br;
c)  -  pelo telefone 151;
d)  -  pela Internet no site www.procon.campinas.sp.gov.br;
 II -  pelo decurso do prazo de 40 (quarenta) dias.
CAPÍTULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL
 Art. 29.  Havendo insucesso na solução da reclamação, na conciliação ou na transação 
entre as partes em sede da Carta de Informação Preliminar ou quando da abertura de 
reclamação, o PROCON Campinas poderá lavrar auto de Processo Administrativo 
Individual quando:
I - o objeto da reclamação envolver a coletividade ou práticas reiteradas;
II- em caso de desídia da reclamada ou inércia das respostas à CIP.
 § 1°  Fica a critério discricionário do Departamento a avaliação de cada caso concreto, 
inclusive quanto à abertura de Processo Administrativo Individual.
 § 2°  Os processos de que trata o caput serão submetidos, de plano, aos requisitos 
de admissibilidade pela Assessoria de Processos Individuais, remetidos para provi-
dências cabíveis à Direção do Departamento e, consequentemente, para avaliação da 
aplicação de eventual sanção administrativa.
 § 3°  O PROCON Campinas poderá a seu critério de avaliação abrir diretamente Pro-
cesso Administrativo ou termo de reclamação, prescindindo da abertura de Carta de 
Informação Preliminar (CIP).
 Art. 30.  As empresas reclamadas que não apresentarem solução diretamente ao consu-
midor na fase de Carta de Informação Preliminar poderão, a critério do PROCON, ser 
notifi cadas eletronicamente, ou por correio, com aviso de recebimento para:
 I -  comparecer em audiência conciliatória, juntamente com o consumidor demandan-
te, perante os conciliadores do PROCON Campinas, designada em local e horário 
descritos na notifi cação, objetivando a efetiva solução do pleito do consumidor e no 
mesmo ato, apresentar impugnação escrita à demanda;
 II  - apresentar manifestação escrita conclusiva acerca da demanda, contendo proposta 
para solução da reclamação ou, eventualmente, com os fundamentos de fato e de di-
reito que sustentem a descaracterização da infração descrita na reclamação, conforme 
preconizado nos artigos 42, 43, 44 e 45, do Decreto Federal n° 2.181/97.
 Parágrafo único.  O descumprimento nos incisos I e II deste artigo poderá implicar 
a confi ssão da empresa demandada quanto aos fatos alegados pelo consumidor de-
mandante, sujeitando-a às sanções cabíveis previstas na Lei n° 8.078/90, no Decreto 
Federal n° 2.181/97, e na legislação correlata.
 Art. 31.  As respostas aos procedimentos de que tratam os incisos I e II do artigo 30 
deste Decreto, deverão ser enviadas individualmente para cada processo gerado, dire-
tamente no  site  do PROCON.
 § 1º  Em casos excepcionais, a critério da autoridade administrativa, as empresas recla-
madas poderão enviar as respostas descritas no caput, nas formas seguintes:
 I -  pessoalmente, mediante chancela do protocolo exclusivamente na sede do PRO-
CON;
 II -  por carta registrada com aviso de recebimento (AR), direcionada para a sede 
administrativa do PROCON;
 § 2º  Todas as respostas encaminhadas nos termos dos §1º deste artigo serão digitaliza-
das e, depois de inseridas no sistema do PROCON, remetidas para descarte de acordo 
com o Decreto de Temporalidade vigente.
 § 3º P ara efeitos de contagem de prazo, os atos processuais previstos nos incisos I e II 
do § 1º deste artigo, serão considerados aqueles datados:
 a) da chancela do protocolo PROCON ; 
 b)  da postagem da carta registrada com aviso de recebimento (AR).
 Art. 32.  Para efeitos da contagem de prazo e tempestividade dos atos processuais ad-
ministrativos por meio eletrônico, serão considerados tempestivos aqueles efetivados, 
salvo problemas comprovadamente técnicos, até as vinte e três horas e cinquenta e 
nove minutos do último dia do prazo, no horário ofi cial de Brasília.
 Art. 33.  A empresa reclamada deverá inserir nas respostas aos Processos Administra-
tivos do PROCON Campinas, o nome do consumidor reclamante, o número do Pro-
cesso Administrativo a que se refere, bem como o número do CPF do consumidor, sem 
prejuízo das demais formalidades previstas na Lei nº 8.078/90, no Decreto Federal nº 
2.181/97, e, subsidiariamente, na legislação processual correlata.
 Art. 34.  A empresa reclamada, nos termos do artigo 33 deste Decreto, deverá apresen-
tar juntamente com sua defesa, todos os documentos exigidos e descritos na notifi ca-
ção expedida pelo sistema PROCON DIGITAL, sem prejuízo dos demais requisitos 
previstos na Lei n° 8.078/90, no Decreto Federal n° 2.181/97, e, subsidiariamente, na 
legislação processual correlata, em formato previsto no Título VIII e seus respectivos 
artigos deste Decreto.
 Parágrafo único.  Todos os documentos necessários à instrução da defesa deverão ser 
anexados nos seus respectivos prazos no sistema PROCON DIGITAL.
 Art. 35.  Para efeitos de admissibilidade da resposta e defesa ao Processo Administra-
tivo serão considerados os dispositivos da Lei Federal n° 8.078/90, do Decreto Federal 
n° 2.181/97, e, subsidiariamente, do Código de Processo Civil, bem como na legisla-
ção específi ca, eventualmente aplicável ao caso concreto.
CAPÍTULO VI
DAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NO PROCON CAMPINAS
 Art.   36.  A critério da autoridade administrativa, o PROCON CAMPINAS poderá no-
tifi car a empresa reclamada e o consumidor reclamante, individual ou coletivamente, 
para comparecerem em audiência de conciliação, a ser previamente designada em 
local, data e horário defi nidos pela autoridade competente, devidamente representados 
por seus prepostos e advogados legalmente constituídos, ocasião em que será obri-
gatoriamente reduzida a termo, a Ata de Audiência fi rmada, e assinada, via de regra 
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eletronicamente, vinculando as partes.
 § 1°  Se devidamente notifi cado, o consumidor não comparecer em audiência previa-
mente designada, a CIP e ou o Processo Administrativo serão arquivados.
 § 2°  Se devidamente notifi cada, a empresa reclamada não comparecer em audiência 
previamente designada, a CIP poderá ser remetida para autuação individual e ou cole-
tiva e, no caso de Processo Administrativo já lavrado, este será remetido à conclusão 
para decisão de mérito pela autoridade administrativa do Departamento.
 § 3°  No ato da audiência de conciliação poderá ser lavrado Termo de Acordo, com 
natureza de título executivo extrajudicial, passível de homologação pelo Poder Judi-
ciário.
 § 4°  No ato da audiência de conciliação, o PROCON CAMPINAS poderá fi rmar Ter-
mo de Ajustamento de Conduta, no âmbito de suas atribuições legais, tomando do 
causador do dano relativo a interesses difusos, interesses coletivos ou a interesses 
individuais homogêneos, o compromisso de adequar sua conduta às exigências da Lei, 
mediante cominações, que têm o caráter de título executivo.
TÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS COLETIVOS
CAPÍTULO I
DA FISCALIZAÇÃO
 Art. 37.  A fi scalização do PROCON Campinas consiste em ato de fé pública, com 
poder administrativo de polícia, emanado da autoridade administrativa competente e 
de agentes fi scais vinculados à Administração Pública de Campinas, cujo objeto trata 
da apuração de infrações previstas na Lei Federal n° 8.078/90, no Decreto Federal 
n° 2.181/97, e na legislação municipal, estadual e federal, vinculadas à competência 
do PROCON Campinas ou às normas de consumo, englobando ações preventivas e 
educativas.
 Parágrafo único.  O ato fi scalizatório poderá também ser originado por meio de de-
núncia de consumidor sobre ato ou fato identifi cado junto ao mercado de consumo em 
face de fornecedores de produtos ou serviços, podendo, a pedido do denunciante, ser 
anônima, com notícia de lesão ou infração à coletividade de pessoas.
 Art. 38.  O PROCON Campinas poderá efetuar diligências, a critério da autoridade 
administrativa competente, com o objetivo de averiguar, investigar, constatar, apreen-
der, inutilizar, notifi car, orientar, pesquisar, educar, colher dados de fornecedores de 
produtos e serviços, podendo culminar em sanções administrativas previstas em Lei.
 Art. 39.  O ato fi scalizatório seguirá os termos do artigo 41 deste Decreto podendo ter 
seus registros imediata ou posteriormente inseridos no sistema eletrônico PROCON 
DIGITAL, fi cando a critério da autoridade administrativa lavrá-los em tempo real por 
intermédio de dispositivos móveis, inclusive com assinatura eletrônica do autuado e 
ou notifi cado, sendo ou não instruídos com provas digitais e fotos.
 Art. 40.  O consumidor denunciante poderá, a seu critério, no ato da denúncia on-line 
ou em tempo real no sistema PROCON DIGITAL, enviar fotos alusivas à notícia da 
infração por meio de dispositivos móveis.
 Parágrafo único.  Nos termos previstos no caput deste artigo, a autoridade administra-
tiva poderá lavrar diretamente auto ou, na hipótese de complementação para caracteri-
zação da infração, determinar diligência no estabelecimento denunciado.
 Art. 41.  Lavrados os autos previstos na Lei nº 8.078/90, no Decreto Federal 2.181/97, 
e na legislação aplicável, seguirão os mesmos ritos de procedimento nelas especifi ca-
dos, podendo ou não ser inseridos no Processo Administrativo eletrônico do PROCON 
DIGITAL, com assinatura eletrônica do autuado e ou notifi cado, nos termos constados 
no Título VIII e seus respectivos artigos integrantes deste Decreto.
CAPÍTULO II
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COLETIVO
 Art. 42.  Os Processos Administrativos coletivos podem ser instaurados de ofício, me-
diante denúncia, ou em decorrência de atos fi scalizatórios, obedecendo ao disposto 
na Lei Federal n° 8.078/90, no Decreto Federal n° 2.181/97, e, subsidiariamente, em 
normas, resoluções, circulares e demais legislação correlata, incluída a legislação mu-
nicipal.
 Art. 43.  Os autos de infração, apreensão, inutilização, constatação, notifi cação e ter-
mos de depósito serão lavrados, em atendimento aos diplomas legais descritos no art. 
42 deste Decreto, fi cando a critério da autoridade administrativa lavrá-los em tempo 
real por intermédio de dispositivos móveis, inclusive com assinatura eletrônica do 
autuado e ou notifi cado, podendo ou não ser instruídos eletronicamente no sistema 
PROCON DIGITAL.
 Art. 44.  Será lavrado Auto de Infração quando constatada ocorrência de infração às 
normas de proteção e defesa do consumidor.
 Art. 45.  Será lavrado Auto de Apreensão:
 I -  para verifi cação e constituição de prova material de irregularidades;
 II -  para análise e instrução de procedimento administrativo quando houver indícios 
de infração ao direito do consumidor;
 III -  para encaminhar à perícia de órgãos competentes;
 IV -  para inutilização imediata dos produtos.
 § 1°  Quando do Auto de Apreensão não resultar a inutilização imediata dos produtos, 
deverá ser lavrado Termo de Guarda ou Depósito que defi na onde fi cará o material 
ou produto apreendido ou que indique as providências que deverão ser tomadas em 
relação ao material apreendido.
 § 2°  Os bens ou produtos apreendidos, a critério da autoridade administrativa, poderão 
fi car sob a guarda do proprietário, responsável, preposto ou empregado que responda 
pelo gerenciamento do negócio, nomeado fi el depositário, mediante termo próprio, 
devendo constar restrições de proibição da venda, utilização, substituição, subtração 
ou remoção, total ou parcial, dos referidos bens ou produtos.
 Art. 46.  Será Lavrado Auto de Inutilização na hipótese de autuação por infração ao 
artigo 18, § 6°, incisos I, II e III, da Lei n° 8.078/1990, caso seja a perícia dispensada 
por razões justifi cadas.
 Art. 47.  Será lavrado Auto de Constatação em face de ato ou fato suspeito de irregu-
laridades, a fi m de apurar-se a real situação do produto ou serviço, cabendo decisão de 
arquivamento caso a irregularidade não se confi rme.
 Art. 48.  Será lavrado Auto de Notifi cação nas seguintes hipóteses:
 I -  para que a empresa regularize situação que esteja em desacordo com as normas 
consumeristas, por determinação legal ou da autoridade superior;
 II -  para que a empresa preste esclarecimentos, junte documentos e ou comprovantes, 
por determinação da autoridade superior;
 III -  para instruir eventual instauração de procedimento administrativo, de forma pre-
liminar, por determinação da autoridade superior, que poderá requisitar informações 
sobre as questões investigadas.
 Art. 49.  Os Autos de infração, apreensão, inutilização, constatação, notifi cação e ter-
mos de depósito serão lavrados pelo agente fi scal que houver verifi cado a prática in-
frativa, preferencialmente no local onde foi constatado o fato.
 Parágrafo único.  Excetua-se a hipótese descrita no caput deste artigo a diligência e 
ou fi scalização em que não seja possível atuação in loco dos agentes fi scais.

 Art. 50.  Os Autos de infração, apreensão, inutilização, constatação, notifi cação e ter-
mos de depósito serão lavrados em impressos próprios, compostos de três vias nume-
radas, nos termos do Título VIII e seus respectivos artigos deste Decreto.
 Art. 51.  O autuado será notifi cado no ato da diligência, por meio de sua assinatura 
eletrônica em equipamento móvel, e receberá uma cópia pelo e-mail fornecido e ca-
dastrado, podendo, excepcionalmente, ser notifi cado por correspondência, na forma 
impressa, caso não disponibilize o endereço eletrônico ou na hipótese de eventual 
indisponibilidade técnica.
 § 1°  Nos casos de indisponibilidade técnica, a critério da autoridade administrativa, as 
empresas autuadas também poderão enviar impugnação prevista no Decreto Federal 
nº 2.181/97, nas formas seguintes:
 I -  pessoalmente mediante chancela do protocolo exclusivamente na sede do PRO-
CON;
 II -  por carta registrada com aviso de recebimento (AR) direcionada para a sede ad-
ministrativa do PROCON;
 § 2º  Todas as respostas encaminhadas nos termos do § 1º deste artigo serão digitaliza-
das e, depois de inseridas no sistema do PROCON, remetidas para descarte de acordo 
com o Decreto de Temporalidade vigente.
 § 3º  Para efeitos de contagem de prazo, os atos processuais previstos nos incisos I e II 
do § 1º, serão considerados aqueles datados:
 a)  da chancela do protocolo PROCON ; 
 b)  da postagem da carta registrada com aviso de recebimento (AR).
 § 4°  Em caso de recusa do autuado em assinar os Autos previstos no caput deste artigo, 
o agente fi scal competente consignará o fato no documento, remetendo-o ao autuado 
por via postal, com Aviso de Recebimento (AR) ou outros procedimentos equivalen-
tes, inclusive o digital, que terão os mesmos efeitos legais.
 Art. 52.  A Autoridade Competente poderá determinar abertura de Ato de Ofício, pre-
cedido ou não de investigação, uma vez constatadas práticas irregulares ao mercado 
de consumo especialmente de caráter coletivo.
 Art. 53.  A administração poderá, a qualquer tempo, inclusive antecedente ao Processo 
Administrativo, adotar as medidas cautelares estritamente indispensáveis à efi cácia 
do ato fi nal ou no interesse da preservação da vida, saúde, segurança, informação, do 
bem- estar dos consumidores e proteção de seus interesses econômicos, sem prejuízo 
do disposto na Lei nº 8.078/90 e no Decreto nº 2.181/97.
 Parágrafo único.  Os processos sancionatórios em que forem aplicadas medidas cau-
telares terão prioridade sobre todos os outros.
CAPÍTULO III
DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
 Art. 54.  Os Termos de Ajustamento de Conduta do PROCON Campinas, quando fi r-
mados, obedecerão às Leis Federais n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 e n° 7.347, 
de 24 de julho de 1985, bem como ao Decreto Federal n° 2.181/97 e legislação cor-
relata.
 Parágrafo único.  Os Termos de Ajustamento de Conduta fi rmados pelo PROCON se-
rão devidamente cadastrados no sistema PROCON DIGITAL e publicados no Diário 
Ofi cial do Município.
TÍTULO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS
CAPÍTULO I
DA NOTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DOS PROCESSOSADMINIS-
TRATIVOS
 Art. 55.  Todos os atos processuais, bem como as decisões prolatadas pela autoridade 
administrativa do PROCON, poderão ser publicados no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas, observando-se os princípios da publicidade, celeridade e economia pro-
cessual, primando pela efi ciência e zelando pelo erário público.
 Art. 56.  As notifi cações de que trata este Decreto dar-se-ão por meio do sistema ele-
trônico do PROCON DIGITAL e, excepcionalmente, de forma pessoal ou envio por 
correios com aviso de recebimento.
 Parágrafo único.  Os prazos das notifi cações seguirão os previstos no Decreto Federal 
nº 2.181/97.
CAPÍTULO II
DA NOTIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS OFICIAIS
 Art. 57.  Conforme cada caso concreto, o PROCON poderá expedir ofícios aos órgãos 
competentes, para prestarem esclarecimentos pertinentes em relação a procedimentos 
individuais, fi scalizatórios ou coletivos, os quais poderão também estar integrados ao 
sistema PROCON DIGITAL.
 Art. 58.  Nas causas em que houver indícios de crimes de natureza comum, contra a or-
dem econômica, contra a economia popular, contra as relações de consumo, ou ainda, 
violação de direito de incapaz ou de idosos, o PROCON Campinas poderá noticiar o 
Ministério Público e demais autoridades competentes, conforme o caso concreto, para 
providências cabíveis, cujas cópias e respostas poderão instruir o respectivo processo 
eletrônico, se o caso.
CAPÍTULO III
DAS DECISÕES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON CAM-
PINAS
 Art.   59.  Os Processos Administrativos do PROCON CAMPINAS serão decididos, no 
mérito, com base nos artigos 18 e seus incisos, bem como no artigo 46 e §§, ambos 
do Decreto Federal n° 2.181/97, além dos dispositivos legais processuais correlatos 
aplicáveis à espécie.
 § 1°  Fica a cargo da autoridade administrativa prolatar única decisão em processo 
individual, que poderá ser aplicada de forma coletiva, para tantos quantos forem os 
processos do mesmo objeto, oriundos de notícia, lesão ou ameaça de direito advinda 
de consumidores e em face de um ou mais fornecedores, ou ainda, da inércia, atos 
desidiosos e contumazes de fornecedores de produtos ou serviços.
 § 2°  Os processos administrativos do PROCON CAMPINAS serão decididos com 
resolução de mérito, mediante análise do conjunto probatório e instrução do devido 
processo legal, em conformidade com a Lei nº 8.078/90 e Decreto nº 2.181/97.
 § 3°  A decisão de mérito prolatada poderá ser instruída com parecer técnico que:
 I -  se acolhido, integrará a decisão da autoridade; e
 II -  quando não acolhido, a decisão deverá conter a fundamentação da divergência 
comparecer.
 Art.   60.  Os Processos Individuais nos quais os consumidores ou fornecedores noticia-
rem acordo extrajudicial ou judicial, poderão ser julgados com resolução de mérito por 
transação, desde que a notícia da concreta solução nos autos do Processo Administra-
tivo ocorra antes de proferida a decisão com aplicação de penalidade pela autoridade 
administrativa.
 Art.   61.  Serão extintos os Processos Administrativos Individuais sem resolução de 
mérito:
 I -  quando o consumidor, depois de notifi cado, não comparecer em audiência previa-
mente designada ou verifi cada a sua inércia por mais de 30 (trinta) dias, quando for 
instado a se manifestar, por qualquer meio, para noticiar fato ou acostar documentos;
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 II -  quando requisitado o cancelamento pelo consumidor reclamante;
 III  - quando existir notícia de acordo pela empresa reclamada e o consumidor recla-
mante deixar de confi rmá-lo nos autos no prazo de 30 (trinta) dias;
 IV  - quando se verifi car a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvi-
mento válido e regular do processo;
 V  - quando não concorrer qualquer das condições válidas do Processo Administrati-
vo, como a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse 
processual.
 Parágrafo único.  O consumidor deverá manter seu endereço domiciliar, endereço de 
e mail e número de telefone para contato atualizados na base de dados do PROCON 
CAMPINAS, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito a negativa do 
recebimento das notifi cações.
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS DAS DECISÕES PROFERIDAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
 Art. 62.  As partes poderão interpor recurso, nos termos dos artigos 49 a 54 do Decreto 
Federal n° 2.181/97.
 Parágrafo único.  Para efeitos dos requisitos de admissibilidade e conhecimento do 
recurso serão considerados os dispositivos da Lei Federal n° 8.078/90, do Decreto 
Federal n° 2.181/97 e, subsidiariamente, da legislação processual correlata, eventual-
mente aplicável ao caso concreto.
 Art. 63.  Os recursos de que trata o artigo 51 deste Decreto, deverão ser enviados indi-
vidualmente para cada processo gerado, diretamente no sistema eletrônico PROCON 
DIGITAL.
 §1º  Em casos excepcionais, a critério da autoridade administrativa, as empresas recla-
madas poderão enviar os recursos:
 I -  pessoalmente mediante chancela do protocolo exclusivamente na sede do PRO-
CON;
 II  - por carta registrada com aviso de recebimento (AR) direcionada para a sede ad-
ministrativa do PROCON;
 § 2º  Para efeitos de contagem de prazo, nos termos do §1º deste artigo, serão conside-
rados considerados os recurso datados:
 a)  da chancela do protocolo PROCON;
 b)  da postagem da carta registrada com aviso de recebimento (AR).
 Art. 64.  Todos os recursos encaminhados nos termos do § 1º do art. 63 serão digita-
lizados e inseridos no sistema do PROCON e, atendidos os requisitos de admissibi-
lidade, remetidos para julgamento em sede de Segunda Instância Administrativa ao 
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos.
 Art. 65.  Para efeitos da contagem de prazo e tempestividade dos recursos administra-
tivos por meio eletrônico, serão considerados tempestivos aqueles efetivados, salvo 
problemas comprovadamente técnicos, até as vinte e três horas e cinquenta e nove 
minutos do último dia do prazo, no horário ofi cial de Brasília.
CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
 Art. 66.  As penalidades aplicadas pelo PROCON Campinas obedecem ao disposto na 
Lei Federal n° 8.078/90, no Decreto Federal n° 2.181/97 e nas legislações específi cas 
aplicáveis à espécie.
TÍTULO V
DAS MULTAS APLICADAS PELO PROCON CAMPINAS
CAPÍTULO I
DA PENA DE MULTA
 Art. 67.  A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a 
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos dos artigos 57, 
da Lei 8.078/90 e, subsidiariamente, das normas municipais vigentes.
CAPÍTULO II
DA CONVERSÃO DA MULTA E SUA DESTINAÇÃO
 Art. 68.  As multas balizadas pela extinta Unidade Fiscal de Referência - UFIR, nos 
termos do parágrafo único do art. 57 da Lei Federal n° 8.078/90, serão cobradas com 
base na Unidade Fiscal de Campinas - UFIC, nos termos da Lei Municipal n° 11.097, 
de 20 de dezembro de 2001, sem prejuízo do disposto em legislação específi ca.
 § 1°  No caso de penalidade pecuniária, a empresa infratora será notifi cada, preferen-
cialmente, por meio eletrônico via PROCON DIGITAL, para efetuar o pagamento do 
boleto bancário correspondente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir 
da notifi cação da decisão.
 § 2°  As multas pecuniárias cominadas serão recolhidas e o comprovante de reco-
lhimento deverá ser devidamente juntado nos autos, preferencialmente em formato 
digitalizado no sistema PROCON DIGITAL.
 Art. 69.  As multas serão destinadas ao Fundo Municipal de Proteção de Defesa dos 
Direitos do Consumidor (FMPDDC) do Município de Campinas - São Paulo, nos 
termos da Lei nº 14.815, de 16 de maio de 2014.
CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL
 Art. 70.  Depois do trânsito em julgado das decisões e recursos administrativos e, não 
havendo comprovação do recolhimento de multa cominada na decisão, a autoridade 
administrativa inscreverá a empresa autuada em dívida ativa do Município, para co-
brança administrativa ou judicial.
 Parágrafo único.  Os valores eventualmente pagos e ou conciliados, seja em sede 
de cobrança amigável junto à Secretaria Municipal de Finanças, ou em juízo, serão 
imediatamente creditados nas contas do Fundo Municipal de Proteção de Defesa dos 
Direitos do Consumidor (FMPDDC), contendo rubrica própria no respectivo boleto 
de recolhimento.
TÍTULO VI
DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DO PROCON CAMPINAS
 Art. 71.  O consumidor e fornecedor poderão utilizar o atendimento do PROCON DI-
GITAL por meio do site www.proconcampinas.sp.gov.br e demais meios eletrônicos, 
nos termos do Título VIII e respectivos artigos integrantes deste Decreto.
 Art. 72.  O Serviço de Atendimento 151 do PROCON Campinas, inclusive pelo apli-
cativo mobile, tem a fi nalidade de prestar informações sobre os direitos do consumi-
dor, receber denúncias de eventuais infrações contra as normas que regem as relações 
de consumo, a serem encaminhadas para a devida avaliação e providências.
 Art. 73.  As unidades móveis do PROCON CAMPINAS, a critério da autoridade ad-
ministrativa, obedecerão a itinerário pré-defi nido no site do PROCON, informando o 
exato local e seu horário de atendimento ao consumidor.
 Art. 74.  O Serviço de Atendimento via chat do PROCON Campinas possui a fi nalida-
de única de prestar informações acerca dos direitos do consumidor e estará disponível 
de segunda à sexta-feira, das 09h00 às 16h00.
 Art. 75.  O Atendimento presencial do PROCON nas unidades do Poupatempo Cam-
pinas, nas unidades descentralizadas e nas unidades móveis, servirão às seguintes fi -
nalidades, dentre outras:
 I  - prestar informações sobre os direitos do consumidor;

 II  - receber e analisar as reclamações prestadas por consumidores pela Internet;
 III -  formalizar a Carta de Informação Preliminar;
 IV -  receber reclamações individuais e denúncias de eventuais infrações contra as 
normas das relações de consumo;
 V -  efetuar cálculos de contratos, conforme especifi cações técnicas internas do setor 
de atendimento;
 VI -  receber e formalizar processos administrativos individuais.
 Parágrafo único.  A sede administrativa do PROCON Campinas terá seu horário de 
funcionamento de segunda à sexta-feira, das 09h00 às 17h00, cujo atendimento será 
exclusivo para as audiências de tentativa de conciliação, eventual juntada de docu-
mentos e protocolos no processo eletrônico pelas partes interessadas.
TÍTULO VII
DA EDUCAÇÃO PREVENTIVA DE CONSUMIDORES E FORNECEDORES 
PARA O
CONSUMO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS
 Art. 76.  O PROCON Campinas elaborará planos de apoio à educação preventiva de 
consumidores e fornecedores de produtos ou serviços, por meio de informativos, car-
tilhas, convênios, palestras, cursos e demais meios necessários à prevenção de prá-
ticas ofensivas às normas de proteção aos direitos do consumidor, sendo que todo 
documento gerado poderá ser digitalizado e inserido, de acordo com seu formato, no 
sistema PROCON DIGITAL.
 Parágrafo único.  A educação preventiva para o mercado de consumo poderá ser rea-
lizada presencialmente, à distância e por meio de cartilhas e informativos disponibili-
zados em mídias diversas, impressos e no formato digital, na página da  Internet : www.
proconcampinas.sp.gov.br.
 Art. 77.  O plano de educação preventiva poderá ser realizado em conjunto com os 
demais Setores do Departamento e Secretarias, por meio de pesquisas, treinamentos, 
eventos, relatórios, rankings e outros meios, a critério da autoridade administrativa.
 Art. 78.  Todo e qualquer meio de veiculação e divulgação de dados preventivos, edu-
cativos e de pesquisas, fundamentado no fumus boni iuris e na verossimilhança das 
alegações dos consumidores ou da autoridade competente, embasado na notícia de 
lesão ou ameaça a direito do consumidor serão publicados, independente de decisão 
administrativa defi nitiva de procedência ou improcedência, a critério da autoridade 
administrativa do PROCON Campinas.
 Art. 79.  O PROCON Campinas poderá desenvolver programas visando a orientação e 
educação fi nanceira de consumidores no tema do superendividamento.
 Art. 80.  As redes sociais utilizadas pelo PROCON Campinas possuem o único escopo 
de orientar os cidadãos sobre temas atuais do direito consumerista.
TÍTULO VIII
DA INFORMATIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINIS-
TRATIVOS PROCON DIGITAL
 Art. 81.  Nos termos deste Decreto serão admitidas a utilização de meio eletrônico 
no registro de Carta de Informação Preliminar, reclamação, denúncia, fi scalização, 
tramitação, consulta, transmissão e arquivamento do processo administrativo e de 
seus documentos alusivos ao Departamento de Proteção ao Consumidor - PROCON 
Campinas.
 § 1°  O disposto no caput aplica-se aos Processos Administrativos, respostas, impugna-
ções, manifestações, recursos, decisões, documentos de quaisquer espécies juntados, 
e em todos os demais documentos enviados e recepcionados nos expedientes da Ad-
ministração Pública Municipal, em qualquer meio procedimental inserido e adotado 
pelo PROCON.
 § 2°  O Sistema eletrônico digital estabelecido neste Decreto será denominado PRO-
CON DIGITAL.
 § 3°  Para fi ns deste Decreto considera-se:
 I -  meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e 
arquivos digitais;
 II  - transmissão eletrônica: toda forma de comunicação à distância com a utilização 
de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores e via 
mobile;
 III  - assinatura eletrônica: forma de identifi cação inequívoca do signatário no sistema 
PROCON DIGITAL, podendo ser:
a) assinatura digital, por meio da certifi cação digital;
b)assinatura cadastrada, identifi cada pelo seu signatário por meio de login, nome de 
usuário e senha;
c)assinatura digital e eletrônica em equipamento para alimentação de formulários pró-
prios, em atendimento aos requisitos da Lei Federal nº 8.078/90, e Decreto Federal 
nº 2.181/97.
 Art. 82.  Os documentos produzidos diretamente na plataforma do PROCON DIGI-
TAL, com a respectiva assinatura cadastrada e identifi cada por login, nome de usuário 
e senha são considerados originais para todos os efeitos legais.
 Art. 83.  Na hipótese do atendimento presencial, o PROCON Campinas providenciará 
e disponibilizará no sistema a digitalização de documentos adicionais eventualmente 
anexados, sendo que estes, depois de regularmente digitalizados, serão descartados de 
acordo com o Decreto de Temporalidade Vigente.
 Art. 84.  Todos os documentos originados por meio do Protocolo Geral da Adminis-
tração Municipal ou advindos dos demais expedientes da Administração Municipal, a 
critério da autoridade administrativa do PROCON, serão digitalizados e inseridos no 
sistema PROCON DIGITAL.
 Art. 85.  Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na 
hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de Processo Administrativo 
eletrônico PROCON DIGITAL, o qual poderá fornecer recibo eletrônico de protocolo 
que os identifi que.
 Art. 86.  A administração Municipal poderá exigir, a seu critério, até que decaia o seu 
direito de rever os atos praticados no processo, a exibição do original de documento 
digitalizado no âmbito do Departamento ou enviado eletronicamente pelo interessado, 
obedecidos os prazos previstos no Decreto de Temporalidade.
 Art. 87.  Ficará sob a única e exclusiva responsabilidade das partes em seus respecti-
vos processos no sistema PROCON DIGITAL:
 I -  expensas com eventual Certifi cação Digital em órgão competente para a alimenta-
ção de informações no sistema;
 II -  o sigilo da assinatura eletrônica, não sendo oponível, em qualquer hipótese, ale-
gação de seu uso indevido;
 III  - a preparação dos documentos digitais e anexos, em conformidade com as res-
trições impostas pelo PROCON DIGITAL, exclusivamente quanto à formatação e 
características técnicas.
 Art. 88.  A produção e envio de documentos, processos, petições, respostas, pareceres, 
despachos, informações em geral, recursos, bem como a prática de atos processuais 
administrativos na base do sistema PROCON DIGITAL serão admitidos mediante a 
utilização de assinatura eletrônica na forma deste Decreto, sendo obrigatório o creden-
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ciamento prévio dos usuários no PROCON Campinas.
 § 1°  O credenciamento no PROCON será realizado mediante procedimento interno 
próprio, assegurada a adequada identifi cação do interessado.
 § 2°  O registro do credenciamento será imprescindível para o meio de acesso ao PRO-
CON DIGITAL, de modo a preservar o sigilo, a integridade e a autenticidade das 
informações e comunicações.
 Art. 89.  O sistema PROCON DIGITAL admitirá a assinatura eletrônica nas seguintes 
modalidades:
 I -  assinatura digital, baseada em certifi cado digital emitido por autoridade certifi cado-
ra credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas BrasiLeiras (ICP-Brasil);
 II  - assinatura cadastrada por meio de login e senha na plataforma do PROCON DI-
GITAL, com assinatura de termo de adesão, juntamente com instrução de documentos 
de identifi cação necessários do credenciado;
 III  - assinatura eletrônica manual diretamente na tela de equipamento com mídia e for-
mulários próprios, para fi ns de notifi cações e autuações  in loco , em Atas de Audiências 
e na abertura de reclamações.
 § 1°  Para o uso de qualquer das modalidades de assinaturas eletrônicas descritas nos 
incisos I e II deste artigo, o usuário deverá, previamente, credenciar-se mediante o 
comparecimento pessoal na sede do PROCON e preencher o termo responsabilidade, 
contendo sua qualifi cação, no qual será aposta a assinatura do credenciado com data e 
hora do credenciamento no Sistema.
 § 2°  No caso da assinatura digital em que a identifi cação presencial já foi realizada pe-
rante a autoridade certifi cadora, o credenciamento dar-se-á pela simples identifi cação 
do usuário, por meio de seu certifi cado digital, e remessa do formulário devidamente 
preenchido.
 § 3°  As eventuais alterações de dados cadastrais poderão ser feitas pelos usuários, a 
qualquer momento, diretamente na sede do PROCON ou pelo site, desde que devida-
mente autenticado.
 Art. 90.  A prática de atos assinados eletronicamente dar-se-á na forma estabelecida 
neste Decreto e implicará na responsabilização legal do credenciado pelo uso indevido 
da assinatura eletrônica.
 Art. 91.  São deveres de todos os usuários do PROCON DIGITAL:
 I -  verifi car a existência de processos tramitados eletronicamente para a unidade à qual 
o usuário está vinculado;
 II  - registrar todas as atividades de gestão documental;
 III  - não revelar, fora do âmbito profi ssional, fato ou informação de qualquer natureza 
de que tenha conhecimento em razão de suas atribuições, salvo em decorrência de 
decisão competente na esfera legal;
 IV  - manter a cautela necessária na utilização do sistema, a fi m de evitar que pessoas 
não autorizadas tenham acesso às suas informações;
 V  - encerrar a sessão de uso do sistema ou bloquear a estação de trabalho sempre que 
se ausentar do computador, evitando assim a possibilidade de uso indevido das infor-
mações por pessoas não autorizadas;
 VI  - evitar o uso de senhas compostas de elementos facilmente identifi cáveis por pos-
síveis invasores, tais como, nome do próprio usuário, nome de membros da família, 
datas, números de telefone, letras e números repetidos, entre outros;
 VII  - responder pelas consequências decorrentes das ações ou omissões que possam 
por em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de sua senha ou das 
transações em que esteja habilitado;
 VIII  - não fornecer a sua senha de acesso a outros usuários;
 IX  - comunicar à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos toda e qualquer mudança 
percebida em privilégios, inferiores ou superiores, de acesso ao sistema de disponibili-
zação para alteração de documentos e processos estabelecidos para seu perfi l;
 X  - a Diretoria do PROCON é responsável pela comunicação e alteração dos perfi s e 
da lotação dos servidores usuários.
 Art. 92.  A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos desenvolverá sistema eletrô-
nico de processamento de documentos nos Processos Administrativos, por meio de 
autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de 
computadores, acesso por meio de redes internas e externas e via mobile.
 § 1°  Todos os atos do Processo Administrativo eletrônico serão assinados eletronica-
mente na forma estabelecida neste Decreto e os arquivos anexados no sistema PRO-
CON DIGITAL apenas no formato PDF, tamanho máximo de 10 MB.
 § 2°  O Processo Administrativo eletrônico estará disponível para vista total ou parcial 
dos autos ou consulta de andamento pelos interessados, mediante uso de senha, no site 
www.proconcampinas.sp.gov.br.
 § 3°  Nos casos de garantia legal de sigilo ou que mereçam restrição à consulta pública, 
o acesso será conferido somente aos servidores previamente autorizados e aos interes-
sados na forma do § 2º deste artigo.
 Art. 93.  Na forma estabelecida neste Decreto, para efeitos processuais, serão consi-
derados originais todos os documentos produzidos eletronicamente por servidor do 
PROCON na rotina e tramitação do processo e também, aqueles convertidos pelas 
partes em arquivos por meio de digitalização e juntados ao processo eletrônico, com 
garantia da origem e de seu signatário ou certifi cado por servidor do PROCON, sob 
pena de responsabilização criminal.
 § 1°  Os documentos digitalizados e juntados aos autos pelas partes, mandatários ou 
por advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, têm a mes-
ma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de 
adulteração por servidor do PROCON e ou pelas partes, no decorrer do andamento do 
processo administrativo.
 § 2°  Os documentos digitalizados a que se refere o § 1º deste artigo deverão ser pre-
servados pelo seu detentor até que proferida a decisão irrecorrível, salvaguardada a 
eliminação pelo Departamento nos termos da Tabela de Temporalidade.
 Art. 94.  A apresentação e a juntada das respostas, defesas, recursos, boletos de qui-
tação de débitos inscritos em dívida ativa e petições em geral, em formato digital no 
sistema PROCON DIGITAL, pode ser feita diretamente pelas partes relacionadas com 
o processo específi co e ou mandatários legalmente constituídos, hipótese em que o 
processamento deverá ser feito de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico 
de protocolo.
 Art. 95.  No caso de inoperância parcial ou total do PROCON DIGITAL ou de impos-
sibilidade técnica momentânea de produção dos documentos no Sistema, estes pode-
rão ser gerados em papel, com assinatura manuscrita da autoridade competente e do 
usuário que os produziu.
 1°  Na hipótese do caput deste artigo os documentos deverão ser digitalizados e inse-
ridos no PROCON DIGITAL imediatamente quando do restabelecimento e disponi-
bilidade do sistema, sendo prioritários os documentos que devam ser apreciados com 
urgência em virtude de prazo legal instituído, juntamente com o registro da data e hora 
da impossibilidade técnica.
 § 2°  Considera-se para efeitos da instrução processual, a data e o horário do recebi-
mento do documento físico na unidade que efetuar o recebimento.

 § 3°  Todos os documentos recebidos em virtude da inoperância parcial ou total do 
PROCON DIGITAL ou de impossibilidade técnica momentânea de produção dos do-
cumentos no sistema devem ser entendidos como documentos comprobatórios, inclu-
sive para fi ns de arquivo.
 § 4°  O Departamento de Proteção ao Consumidor divulgará no portal de Internet da 
Prefeitura Municipal de Campinas as informações sobre a indisponibilidade do PRO-
CON DIGITAL.
 Art. 96.  Para fi ns de comprovação e tempestividade de respostas, impugnações, recur-
sos e demais atos com prazos preclusivos previstos neste Decreto, na Lei nº 8.078/90 
e no Decreto Federal nº 2.181/97, a parte interessada receberá o protocolo eletrônico, 
do qual constará chancela com a identifi cação da entrada do processo administrativo 
no PROCON DIGITAL, que deverá ser conservado até que decaia o direito da Admi-
nistração de rever o ato administrativo, conforme previsão legal.
 Art. 97.  O documento cuja digitalização seja tecnicamente inviável no sistema PRO-
CON DIGITAL, devido ao grande volume, formato ou por ilegibilidade, deverá ser 
apresentado diretamente na sede do PROCON, ou por Correio com Aviso de Recebi-
mento, no prazo de 05 (cinco) dias contados do envio de petição eletrônica comuni-
cando o fato, os quais serão devolvidos à parte após decisão irrecorrível.
 Art. 98.  A juntada ou apensamento de um processo administrativo eletrônico a outro 
será efetuada com a anexação dos documentos daquele a este, certifi cando-se o ocor-
rido nos autos e no andamento processual.
 Art. 99.  Os autos do processo administrativo eletrônico serão protegidos por sistemas 
de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a autenticidade, a aces-
sibilidade, a integridade e a preservação dos dados, sendo dispensada a formação de 
autos suplementares.
 Art. 100.  O eventual desentranhamento de arquivos ou peças do processo administra-
tivo eletrônico deverá ser certifi cado nos autos.
 Art. 101.  O PROCON poderá publicar seus despachos de manifestação obrigatória 
pelas partes e dos atos de conteúdo decisório no Diário Ofi cial do Município, cujo 
conteúdo será digitalizado no sistema PROCON DIGITAL, não dispensando as par-
tes da Leitura do Diário Ofi cial do Município para efeitos da contagem dos prazos 
preclusivos concernentes aos dispostos neste Decreto, no Decreto nº 2.181/97 e Lei 
nº 8.078/90.
 §  1°  A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de 
publicação ofi cial, admitindo-se, em casos excepcionais, a notifi cação pessoal e ou 
postal das partes por correio com aviso de recebimento, cujos documentos de com-
provação de entrega, depois de recebidos, serão digitalizados e inseridos no sistema 
PROCON DIGITAL.
 § 2°  Os prazos dos processos administrativos em tramitação no PROCON Campi-
nas obedecem aqueles determinados pela Lei nº 8.078/90 e pelo Decreto Federal nº 
2.181/97, inclusive para efeitos de contagem das datas fi nais dos protocolos dos atos 
preclusivos.
 Art. 102.  Todas as comunicações que transitem entre expedientes dos órgãos e enti-
dades da Administração Pública Municipal, cujo destinatário seja o PROCON, serão 
feitas preferencialmente por meio eletrônico.
 Parágrafo único.  Os autos de processos eletrônicos com necessidade de tramitação 
em expedientes de outros órgãos, setores e departamentos que não disponham de siste-
ma compatível com o PROCON DIGITAL deverão obedecer aos seguintes requisitos:
 I  - ser impressos em papel, com fé e certifi cação manual do servidor que o expediu;
 II  - ser autuados na forma da Lei.
 Art. 103.  Nenhum Processo Administrativo, na forma deste Decreto, poderá ser arqui-
vado sem despacho fundamentado da autoridade competente.
 Art. 104.  Para a prática de atos em processo administrativo eletrônico arquivado, o 
Setor de Cartório do PROCON enviará o processo para a unidade requisitante, lançan-
do a necessária tramitação.
 Art. 105.  A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcial-
mente por meio eletrônico.
 Parágrafo único.  Para efeitos de guarda, descarte ou eliminação deverá ser obedecida 
a legislação de temporalidade vigente, seja para a digitalização de autos físicos fi ndos, 
ou de autos já arquivados no sistema eletrônico PROCON DIGITAL.
 Art. 106.  Competeao Setor de Cartório do PROCON, por meio de servidores desig-
nados, verifi car diariamente no sistema a existência de carga de processos eletrônicos 
pendentes de providências, bem como do recebimento e distribuição para os procedi-
mentos previstos neste Decreto.
 Art. 107.  A solicitação de Certidão de Inteiro Teor dos autos de Processos Adminis-
trativos do PROCON Campinas será certifi cada digitalmente ou por meio de impresso 
fi el do processo eletrônico, com fé pública e respectiva certifi cação do servidor res-
ponsável, nos termos deste Decreto, e em estrita observância à legislação municipal 
vigente aplicável à espécie, ressalvadas as hipóteses de sigilo.
 Art. 108.  O pedido de Declaração Positiva ou Negativa de Reclamações e Processos 
Administrativos do PROCON será deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, con-
tatos do requerimento formal pelas partes interessadas e seus respectivos legitimados.
 Parágrafo único.  A Declaração de que trata o caput, via de regra, será emitida eletro-
nicamente ou, a critério da autoridade administrativa, de forma impressa, devendo ser 
retirada diretamente na sede administrativa do PROCON.
 Art. 109.  A utilização inadequada do Processo Administrativo eletrônico pelas partes, 
servidores, mandatários e advogados, que eventualmente cause prejuízo aos interessa-
dos ou à Administração Pública, estarão sujeitos à apuração de responsabilidade civil 
e criminal, bem como à aplicação de sanções administrativas eventualmente apuradas, 
obedecido o devido processo legal.
 Art. 110.  Os meios e recursos necessários à implantação, formalização e funciona-
mento do sistema PROCON DIGITAL serão providenciados pela Secretaria Munici-
pal de Assuntos Jurídicos - SMAJ.
 Art. 111.  A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos terá o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias úteis, contados da data da publicação deste Decreto, para implantação e 
implementação do sistema PROCON DIGITAL, sem prejuízo da tramitação física e 
dos procedimentos administrativos nele previstos.
 Art. 112.  Fazem parte deste Decreto os Anexos I e II, com os fl uxogramas dos proces-
sos administrativos individuais e coletivos do PROCON.
 Art. 113.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
 Art. 114.  Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
17.910, de 15 de março de 2013.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, conforme ele-
mentos do protocolado nº 2015/09/4883, em nome de PROCON, publicado na Secretaria Municipal de Chefi a de 
Gabinete do Prefeito.
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 MICHEL ABRÃO FERREIRA  
 Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito  

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

 ANEXO I  

FLUXOGRAMA GERAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDIVIDUAIS DO PROCON CAMPINAS

ANALISAR 
ADMISSIBILIDADE 

DO PROCESSO

PROCESSO 
ADMISSÍVEL?

COMPLEMENTAR 
DADOS (10 DIAS)NÃO

ARQUIVAR 
PROCESSO

NOTIFICAR EMPRESA PARA 
APRESENTAR RESPOSTA  

(10 DIAS) E DISTRIBUIR 
PROCESSOS

HOUVE 
PROPOSTA?

NOTIFICAR EMPRESA PARA 
COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
(10 DIAS) E DISTRIBUIR 

PROCESSOS

NOTIFICAR 
CONSUMIDOR (30 

DIAS)

JULGAR MÉRITO

PROPOSTA 
ACEITA?

NÃO

CONSUMIDOR 
INERTE?

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

HOUVE 
PROPOSTA?

PROPOSTA 
ACEITA?

SIM

NÃO

A EMPRESA 
COMPARECEU?

NÃO

SIM

SIM

PROCEDE?

NOTIFICAR 
PARTES (10 DIAS)

APLICAR 
PENALIDADESIM

NÃO

RECURSO 
INTERPOSTO?

REMETER 
PROCESSO À 

SMAJ
SIM

CONFIRMADO 
MULTA PAGA?

NÃO

INSCREVER NA 
DÍVIDA ATIVA 
(FINANÇAS)

NÃO

RECURSO 
PROVIDO?

NOTIFICAR 
EMPRESA, NOVO 

PRAZO PARA 
PAGAMENTO DA 

MULTA

SIM

ABRIR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

NÃO

APLICAÇÃO/
MANUTENÇÃO/
REFORMA DA 

MULTA?

NÃOSIM

SIM

SIM

PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL

NOTIFICAR 
PARTES DA 

DECISÃO DE 2ª 
INSTÂNCIA

CONFIRMADO 
PAGAMENTO AO 

FMDCC?
SIM

MONITORAR 
PAGAMENTO DA 

DÍVIDA AO FMDCC 
(DCCA E CSADA)

NÃO

 ANEXO II  

FLUXOGRAMA GERAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COLETIVOS DO PROCON CAMPINAS

ARQUIVAR 
PROCESSO

DECIDIR EM 1ª 
INSTÂNCIA

PROCEDE?

NOTIFICAR EMPRESA 
DECISÃO EM 1ª 

INSTÂNCIA (10 DIAS)

APLICAR 
PENALIDADESIM

NÃO

RECURSO 
INTERPOSTO?

REMETER 
PROCESSO À 

SMAJ
SIM

CONFIRMADO 
MULTA PAGA?

NÃO

INSCREVER NA DÍVIDA 
ATIVA (FINANÇAS)

NÃO

RECURSO 
PROVIDO?

NOTIFICAR EMPRESA, 
NOVO PRAZO PARA 
CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO DE 2ª 
INSTÂNCIA

SIM

ATRIBUIR 
DILIGÊNCIA

NÃO

APLICAÇÃO/
MANUTENÇÃO/
REFORMA DA 
PENALIDADE?

NÃO

SIM

SIM

PROCESSO ADMINISTRATIVO COLETIVO

NOTIFICAR PARTES DA 
DECISÃO DE 2ª INSTÂNCIA

CONFIRMADO 
PAGAMENTO AO 

FMDCC?
SIM

MONITORAR PAGAMENTO 
DA DÍVIDA AO FMDCC 

(DCCA E CSADA)

NÃO

DILIGENCIAR

AGUARDAR PRAZO 
- IMPUGNAÇÃO

AGUARDAR PRAZO 
- RETORNO

GEROU AUTO?

SIM SIM

RELATAR DILIGÊNCIA/
RESPONDER DENÚNCIAS

NÃO

DECISÃO DE 
ADVERTÊNCIA?

NÃO

SIM

 DECRETO Nº 18.923 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 291.297,00 (Duzentos e noventa e um mil e duzen-
tos e noventa e sete reais). 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 291.297,00 (Duzentos e no-
venta e um mil e duzentos e noventa e sete reais) suplementar ao Orçamento-Programa 
vigente, nas seguintes classifi cações:

 I -  nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso IV da Lei nº 14.956 de19 de Dezembro de 
2.014:
 117100 FUNDO DE ASSIST. A CULTURA 
 11710 FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA - FAC 
13.392.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
03.100.037 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FAC ............................................. R$ 60.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.100.037 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FAC ............................................. R$ 85.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
03.100.037 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FAC ........................................... R$ 146.297,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................. R$ 291.297,00 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que 
trata o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente dos Recursos 
Próprios do FAC.
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do Protocolo nº 15/10/54224/PG/SMC e publicado pela Coordenadoria de Expediente da 
Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Chefi a de Gabinete do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO SENHOR 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 Em 29 de Outubro de 2015 

  Protocolado nº 15/10/47.407 - Interessada:Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Ecoônomico e Social e de Turismo 
Diante dos elementos constantes no presente protocolado,das justifi cativas e das pro-
vidências indicadas,e à vista das manifestações precedentes da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos às fl s.128 a 143 e 144,e nos termos do Decreto Municipal nº.18.263/14, 
RATIFICO o ato do Ilmo.Sr.Secretário de Desenvolvimento Ecônomico,Social e de 
Turismo à fl .145,de contratação direta da Associação Civil denominada “American 
Chamber of Commerce For Brazil”(ANCHAM),visando a participação do Municí-
pio de Campinas no evento How to do Business and Invest in Brazil, a ser reali-
zado nos dias 02 a 06 de novembro de 2015,em duas cidades dos Estados Unidos 
da Àmérica:Atlanta(Georgia) e Houston (Texas),conforme justifi cado às fl s.02 a 04 
e proposta comercial de participação de fl .05,com fulcro no artigo 25,”caput da Lei 
Federal nº 8.666/93, importando a despesa no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cin-
co mil reais ).Publique-se,na forma do que dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Fede-
ral nº.8.666/93.Finalmente,a remessa dos autos à Secretaria de Administração para 
a numeração da contratação em livro próprio, e na sequência, à CSFA/DAJ para a 
formalização do termo contratual pertinente,na forma da minuta acostada às fl s.118 
a 125,quando restarão atendidas todas as recomendações apontadas pelo DAJ,e a 
seguir,à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,Social e de Turismo para a adoção 
das demais providências cabíveis e acompanhamento.
 

 Campinas, 29 de outubro de 2015 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO SENHOR 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 Em 12 de Novembro de 2015 

  Protocolado n.º 14/10/29.199 PG -Interessadas: SMAJ e Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda. 
À vista das informações existentes neste protocolado, em especial, dos pareceres da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos às folhas 140 a 144 e 145, e considerando os termos 
do Recurso interposto pela empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. às fl s. 115 
a 139, decido quanto ao mérito negar-lhe provimento, haja vista que nada foi acres-
centado ao anteriormente alegado pela empresa em Defesa Prévia, sendo referidos 
argumentos insufi cientes para afastar a sua responsabilização pela infração ao item 
9.2.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 201/2012, mantendo-se a referida decisão de 
fl . 103, que aplicou a sanção de multa de R$ R$ 9.539,03 (Nove mil, quinhentos e 
trinta e nove reais e três centavos), com fundamento nos artigo 7º da Lei nº 10.520/02, 
no artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, e nos itens 17.3 e 17.3.2.3 do referido Edital. 
Publique-se. À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos/DAJ para prosseguimento 
e demais providências, notifi cando-se a empresa acerca do indeferimento do recurso.
 Protocolado n.º 14/10/34.135 PG - Interessadas: SMS e Comercial Cirúrgica 
RIOCLARENSE Ltda. 
À vista das informações existentes neste protocolado, em especial, dos pareceres da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos às folhas 120 a 123 e 124, e considerando os termos 
do Recurso interposto pela empresa Comercial Cirúrgica RIOCLARENSE Ltda. às 
fl s. 95 a 119, decido quanto ao mérito negar-lhe provimento, haja vista que a empresa 
reconhece o descumprimento do prazo de entrega, sendo referidos argumentos insu-
fi cientes para afastar a sua responsabilização pela infração ao item 9.2.3 do Edital do 
Pregão Eletrônico n.º 170/2013, mantendo-se a referida decisão de fl . 89, que aplicou 
a sanção de multa de R$ R$ 3.819,00 (Três mil, oitocentos e dezenove reais), com 
fundamento no artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, 
e nos itens 17.3 e 17.3.2.3 do referido Edital. Publique-se. À Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos/DAJ para prosseguimento e demais providências, notifi cando-se a 
empresa acerca do indeferimento do recurso.
 Protocolado   n.º 14/10//30789 PG -  Interessadas  : SMAJ E Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda. 
À vista das informações existentes neste protocolado, em especial, dos pareceres da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos às folhas 147 a 150 e 151, e considerando os termos 
do Recurso interposto pela empresa Comercial Cirúrgica RIOCLARENSE Ltda. às 
fl s. 126 a 146, decido quanto ao mérito negar-lhe provimento, haja vista que a em-
presa reconhece o descumprimento do prazo de entrega, sendo referidos argumentos 
insufi cientes para afastar a sua responsabilização pela infração ao item 9.2.3 do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 224/2013, mantendo-se a referida decisão de fl .120,que apli-
cou a sanção de multa de R$ 2.604,90 ( Dois mil,seiscentos e quatro reais e noventa 
centavos ),com fundamento no artigo 87,inciso II da Lei nº 8.666/93, artigo 7º da Lei 
nº 10520/02. e nos itens 17.3 e 17.3.2.3 do referido Edital.Publique-se.À Secretaria 
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Municipal de Assuntos Jurídicos/DAJ para prosseguimento e demais providências 
notifi cando-se a empresa acerca do indeferimento do recurso.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 

 EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015 
  Protocolado  nº 12/10/07844 -  Interessado : Secretaria Municipal de Cooperação nos 
Assuntos da Segurança Pública -  Referência : Termo de Contrato 86/2012 -  Objeto : 
Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimo-
nial, armada e desarmada, com sistema de vigilância eletrônica através de alarmes e 
monitoramento externo. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dispos-
to no art. 20, do Decreto Municipal nº 17.880/13 e suas alterações,  AUTORIZO  
o reajuste contratual do processo em epígrafe, com a consequência  despesa de R$ 
2.179.068,23  (Dois milhões, Cento e Setenta e Nove Mil, Sessenta e Oito Reais e 
Vinte e Três Centavos), a favor da empresa  GOCIL SERVIÇOS  DE VIGILÂNCIA 
E SEGURANÇA LTDA , referente ao reajuste contratual no percentual de 7,26%, 
referente ao período de  20/06/2015 até 17/01/2016 .
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  15/10/36.559
 Interessado:  Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 318/2015
 Objeto:  Aquisição de máquinas de costura para o Programa de Economia Solidária
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, 
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HO-
MOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 318/2015, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais para os itens indicados, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
 -   MARCOS BELMONTE - ME , itens  01  (R$ 989,00) e  02  (R$ 1.374,00), no valor 
total de R$ 3.352,00 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais); e
 - L.F. SILVA - MÁQUINAS - ME , itens  03  (R$ 1.377,99),  04  (R$ 1.987,99) e  05  (R$ 
606,99), no valor total de R$ 5.186,95 (cinco mil cento e oitenta e seis reais e noventa 
e cinco centavos).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, para autorização das despesas nos 
termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, observando o Decreto 
Municipal nº 18.905/15;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, para as demais providências. 

 Campinas, 11 de novembro de 2015 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 363/2015   -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  15/10/07.198 -  Inte-
ressado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Registro de Preços de materiais para 
curativos -  Recebimento das Propostas dos itens 01  a  53 : das 08h do dia 30/11/15 
às 09h do dia 01/12/15 -  Abertura das Propostas   dos itens 01  a  53 : a partir das 09h 
do dia 01/12/15 -  Início da Disputa de Preços : a partir das 14h do dia 01/12/15 -  Dis-
ponibilidade do Edital : a partir de 13/11/15, no portal eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Isabel Ap. Lange Sardinha pelo 
telefone (19) 2116-0137.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2015 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Diretor - Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 364  /2015  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  15/10/43.639 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Educação -  Objeto : Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de suco tropical de abacaxi -  Recebimento das Propostas 
dos itens 01 e 02 : das 08h do dia 30/11/15 às 09h30min do dia 01/12/15 -  Abertura 
das Propostas   dos itens 01 e 02 : a partir das 09h30min do dia 01/12/15 -  Início da 
Disputa de Preços:  a partir das 10h30min do dia 01/12/15 -  Disponibilidade do 
Edital : a partir de 16/11/15, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclare-
cimentos adicionais com a Pregoeira Thais Barrozo pelo telefone (19) 2116-0294.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2015 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Diretor - Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 365  /2015  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  15/10/44.318 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Educação -  Objeto : Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de pó para preparo de bebida sabor: café com leite e capuc-
cino -  Recebimento das Propostas dos itens 01 e 04 : das 08h do dia 01/12/15 às 
09h30min do dia 02/12/15 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 e 04 : a partir das 
09h30min do dia 02/12/15 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 10h30min do 
dia 02/12/15 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 16/11/15, no portal eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thais Barrozo 
pelo telefone (19) 2116-0294.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2015 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Diretor - Departamento Central de Compras 
  

 TERMO DE JULGAMENTO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO   
  Processo Administrativo nº  15/10/18.863
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Convite nº 30/2015
 Objeto:  Prestação de serviços de análises físico-químicas e microbiológicas de ma-
térias primas, excipientes, cápsulas gelatinosas vazias, produtos acabados, bases ga-
lênicas e água purifi cada, com emissão de laudo, em amostras oriundas da Farmácia 
Botica da Família.
Aos 12 (doze) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, em sala própria, 
no 6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta nº 200, Centro, Campi-
nas, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Li-
citações, nomeada através da Portaria nº 84.981/2015, composta pela Presidente, Sra. 
Simoni Aparecida Contant, pela suplente de presidente e membro, Sra. Ana Julia Gre-
gio Fontes, pela membro Sra. Ariana Leonardo Tracchi e como suplentes de membros 
o Sr. William Maia Barbosa, a Sra. Rosélia Salomão Mesquita, a Sra. Silvia Helena 
Pisciotta Barthos e a Sra. Sueli Xavier da Silva Guatura. A Comissão Permanente de 
Licitações, com base na análise da regularidade jurídica, fi scal e trabalhista e da quali-
fi cação técnica da licitante que participou do certame em epígrafe (fl . 282), decide por:
 I) HABILITAR  a empresa  LASA PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA. 
 II) FIXAR  prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do 
inciso I, alínea "a" e § 6º, do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
 III) COMUNICAR  que, caso não haja interposição de recurso, a abertura do en-
velope proposta da empresa habilitada será realizada no dia  18/11/2015 , às  10h , na 
Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º 
andar- Campinas/SP.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 
das 09h às 12h e das 14h às 17h. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presen-
te Termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES 
 Protocolado n.º 13/10/35.862 PG 
Interessada: Secretaria Municipal de Administração
Despacho:
À vista das informações existentes neste protocolado, da solicitação desta Pasta às 
fl s. 1.049 a 1.050, bem como dos pareceres de fl s. 1.052 a 1.056/verso e 1.057 da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, demonstrativos da necessidade e da ausência de im-
pedimentos legais, AUTORIZO:
1. A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa 
Claro S.A. (Termo de Contrato n.º 200/2013 - fl s. 458 a 470 e aditamento posterior), 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 29/10/2015;
2. A despesa decorrente, no valor total estimado de R$ 494.233,79 (quatrocentos e 
noventa e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), na forma 
indicada à fl . 1.739 e aprovada pelo Comitê Gestor à fl . 996;
3. Publique-se;
4. À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ, para a formalização do 
Termo Contratual próprio, desde que adotadas as providências indicadas à fl . 1.056 e 
verso, e após, retornem os autos a este Gabinete para as demais providências e acom-
panhamento.
 

 Campinas, 27 de outubro de 2015 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 RERRATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ANULAÇÃO DE ITENS 
  Processo Administrativo  nº 15/10/07.203
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº237/2015
 Objeto:  Registro de Preços de materiais perfurocortantes.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
resolvo:
 1.  ANULAR  os itens  03 ,  04 ,  05 ,  06 ,  09 ,  10 ,  11  e  12 ,por conter vício de ilegalidade na 
especifi cação técnica, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de eventuais recursos.
 2. RETIFICAR  a  HOMOLOGAÇÃO  do Pregão Eletrônico nº 237/2015, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  CIRÚRGICA IMIGRANTES EIRELI - ME , itens  08  (R$ 2,40),  13  (R$ 1,10),  14 
 (R$ 1,20),  15  (R$ 1,20),  16  (R$ 2,00),  17  (R$ 2,00),  20  (R$ 0,22),  21  (R$ 1,20),  22 
 (R$ 0,22),  24  (R$ 3,00),  27  (R$ 3,00),  28  (R$ 0,22),  29  (R$ 2,11),  31  (R$ 4,00),  32 
 (R$ 2,90) e  33  (R$ 1,20);
-  MED CENTER COMERCIAL LTDA. , item  02  (R$ 0,88);
 3. RATIFICAR  todos os demais atos do procedimento, conforme publicado no Diário 
Ofi cial do Município, edição de 09/10/15.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para rerratifi cação da homologação no Sistema de Informação 
Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva 
orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 7º do 
Decreto Municipal nº 18.617/15 e a autorização das respectivas despesas, previamente 
à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
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 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 AUTORIZAÇÃO DE REAJUSTE E DE DESPESA 

  Processo Administrativo nº  12/10/44.880  Interessado:  Secretaria Municipal de Ad-
ministração  Assunto:  Compra Direta 01/13  Objeto:  Prestação de serviços de forneci-
mento de energia elétrica pela Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL para o Paço 
Municipal da Prefeitura Municipal de Campinas.
 Termo de Contrato nº  17/13
Em face da solicitação do Departamento Administrativo à fl . 1015 e da manifestação 
da Secretaria Municipal de Finanças de fl . 1026,  AUTORIZO , com fulcro no artigo 
8º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 18.099/13:
1. o reajuste contratual no percentual de 41,45%, com vigência a partir de 08/04/2015, 
nos exatos termos do parecer técnico do Sr. Economista, juntado à fl . 1017;
2. a despesa correspondente no valor total de R$ 274.458,40 (duzentos e setenta e qua-
tro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), devendo o valor de 
R$ 247.012,56 (duzentos e quarenta e sete mil doze reais e cinquenta e seis centavos), 
onerar dotação orçamentária do presente exercício e o restante do exercício de 2016, a 
favor da  Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Assessoria Técnica desta Secretaria, para emissão do empenho;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para as providências de apostilamento; e
3. ao Departamento Administrativo desta Secretaria, para as demais providências.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS 
- DPDI 

 PORTARIA N° 413/15 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista o 
que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº  075/15,  do protocolado nº 
 14/10/49.932 , onde fi gura como interessado o Setor de Transportes da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, face às disposições insertas na alínea “a” do inciso III do artigo 1º do 
Decreto Municipal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente protocolado. 

 Campinas, 06 de novembro de 2015 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
  

 PORTARIA N° 414/15 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista o 
que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº  070/15,  do protocolado nº 
 15/10/7.407 , face às disposições insertas na alínea “a” do inciso III do artigo 1º do 
Decreto Municipal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente protocolado.
 

 Campinas, 09 de novembro de 2015 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
  

 PORTARIA N° 415/15 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no  Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,  
Resolve determinar a Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCI-
PLINAR  para a regular apuração dos fatos narrados, no protocolado nº  14/40/894, 
 onde fi gura como interessado o Centro de Saúde Taquaral da Secretaria Municipal de 
Saúde,referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de matrícula(s) funcional(is) nº(s)  124.889-8  . 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem 
como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a 
expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento 
de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados. 

 Campinas, 09 de novembro de 2015 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
  

 PORTARIA N° 416/15 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no  Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,  
Resolve determinar a Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
NAR  para a regular apuração dos fatos narrados, no protocolado nº  15/10/48.134, 
 onde fi gura como interessado a NAED - Núcleo de Ação Educacional Descentralizada 
Sudoeste da Secretaria Municipal de Educação,referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de 
matrícula(s) funcional(is) nº(s)  126.655-1  . 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem 
como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a 
expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento 
de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados. 

 Campinas, 09 de novembro de 2015 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
  

 PORTARIA N° 417/15 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no  Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,  

Resolve determinar a Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
NAR  para a regular apuração dos fatos narrados, no protocolado nº  15/10/54.846, 
 onde fi gura como interessado o Departamento de Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde da Secretaria Municipal de Saúde,referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de 
matrícula(s) funcional(is) nº(s)  123.326-2  . 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem 
como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a 
expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento 
de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados.
 

 Campinas, 09 de novembro de 2015 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
  

 PORTARIA N° 418/15 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no  Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,  
Resolve determinar a Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
NAR  para a regular apuração dos fatos narrados, no protocolado nº  15/10/56.320, 
 onde fi gura como interessado o Departamento de Processos Disciplinares e Investiga-
tórios da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,referente ao(à)(s) servidor(a)(es) 
de matrícula(s) funcional(is) nº(s)  129.072-0  . 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem 
como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a 
expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento 
de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados.
 

 Campinas, 09 de novembro de 2015 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo n.º  15/10/43524  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico Social e de Turismo  Modalidade:  Contratação Direta 
 Contratada:  ROSSI E ZORZANELLO LTDA. - EPP CNPJ nº  92.081.926/0001-77 
 Termo de Contrato  n°  272/15  Objeto:  Locação de um estande, para participação no 
27º Festival de Turismo de Gramado - FESTURIS.  Valor:  R$ 7.963,60  Prazo:  05 dias 
 Assinatura:  04/11/2015.

 Processo Administrativo n.º  15/10/18712  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 267/15  Contratada:  CONDBRAS 
TEMPEROS E ESPECIARIAS LTDA. - EPP CNPJ nº  09.159.384/0001-64  Termo 
de Contrato  n°  273/15  Objeto:  Fornecimento parcelado de fermento em pó.  Valor:  
R$ 48.900,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  12/11/2015.
 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 12/11/2015 
  PROTOCOLO:  Nº 15/10/35373
 INTERESSADO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA 
E INCLUSÃO SOCIAL
 REFERÊNCIA:  Pregão Eletrônico n° 312/2015
 OBJETO:  Contratação de empresa para a prestação de serviços de monitoramento e 
manutenção dos sistemas eletrônicos de alarmes antifurto, com mão de obra e forne-
cimento de peças de reposição.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 9°, inciso II, do Decreto Municipal n° 18.099/13,  AUTORIZO a DESPESA  a 
favor de  ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA - EPP,   CNPJ 05.104.855/0001-
86 , no valor global de  R$ 67.654,00  (sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e 
quatro reais), sendo R$ 12.214,00 (doze mil, duzentos e quatorze reais) para o forneci-
mento de peças e R$ 55.440,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais) 
para a prestação de serviços de monitoramento e manutenção dos sistemas eletrônicos 
de alarmes antifurto.
 Publique-se.  

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
  

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO 
DA COMUNIDADE NEGRA DE CAMPINAS - CDPCNC 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 Pelo presente Edital e no uso das atribuições que lhe confere o artigos 6º e 9º da Lei 
Municipal N. 10.813/2001 e art. 21,  caput , art. 22, inciso I e III, e art. 28, § 3°, todos 
do Regimento Interno de 07/12/2004 do Conselho de Desenvolvimento e Participação 
da Comunidade Negra de Campinas - CDPCNC,  CONVOCO  a Comissão Executiva 
e os Membros do Conselho para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a 
ser realizada no  dia 21 de novembro de 2015, as 9h:30 , na sede da CEPIR, estabele-
cida na Rua Visconde do Rio Branco, 468 - Centro, com acesso pela Avenida Campos 
Sales, 427 - Centro, em Campinas/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões Anteriores;
2. Apresentação pela Secretaria Municipal de Cultura da Minuta de Projeto de Lei 
de alteração da redação da Lei N. 6930 de 1º de abril de 1992, que criou o Centro de 
Documentação, Cultura, Pesquisa e Política Negra de Campinas;
3. Assuntos Gerais. 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 TAGINO ALVES DOS SANTOS 

 PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA COMU-
NIDADE NEGRA DE CAMPINAS  

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 Atos do Conselho 

 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS/Campinas, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Lei nº 8742 de sete de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da 
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Assistência Social - LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011 e, 
tendo em vista a Lei Municipal nº 8724 de 27 de dezembro de 1995, que dispõe sobre 
sua criação, alterada pela Lei nº 11.130 de onze de janeiro de 2002 e Decreto nº 14.302 
de 28/04/2003, que dispõe sobre seu Regimento Interno, através de sua Presidente, no 
uso de suas atribuições legais,  CONVOCA  seus Conselheiros Titulares e Suplentes 
e convida os interessados em geral para participarem da  Reunião Extraordinária  do 
CMAS a realizar-se no dia  1  9  .  11  .2015 , com início às 08h00m em sua sede na Rua 
Ferreira Penteado n° 1331, Centro, Campinas/SP, com as seguintes pautas:
1. Deliberação da proposta orçamentária dos recursos destinados às ações fi nalísticas 
de assistência social, alocados no fundo municipal de assistência social.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA 

 PRESIDENTE - CMAS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 12/11/2015 

  PROTOCOLO:  Nº 14 /10/ 36.473
 INTERESSADO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA 
E INCLUSÃO SOCIAL
 REFERÊNCIA:  Pregão Eletrônico n° 352/2014
 ATA DE REGISTROS DE PREÇOS:  023/2015
 OBJETO:  Registro de Preços de Camisetas.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dispos-
to no art. 9° do Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações,  AUTORIZO a 
DESPESA  no valor total de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) ,  a favor da 
empresa:  DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI. - CNPJ: 16.804.425/0001-93 , re-
ferente ao item 02.
 Publique-se.  

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolado:  nº 14/10/40173
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura.
 Referência : Pregão Eletrônico nº 362/2014 . 
 Objeto : Prestação de Serviços de Segurança Especializada Desarmada, Segurança 
Brigadista, Bombeiro Civil e Locação de Rádios Comunicadores.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
total de R$ 3.750,00 (Três Mil, Setecentos e Cinquenta Reais), a favor da empresa 
DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA. EPP., conforme Ata 
de Registro de Preços nº 34/2015.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolado:  2015/10/16931 
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura.
 Referência : Pregão Eletrônico nº 123/2015 . 
 Objeto : Registro de Preços de Serviços de Locação de Infraestrutura.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
total de R$ 21.791,00 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais), sendo:
1. A despesa no valor total de R$ 15.020,00 (Quinze Mil e Vinte Reais), em favor da 
empresa CORREA E BARNABÉ PRODUÇÕES LTDA-EPP, conforme Ata de Regis-
tro de Preços nº 261/15;
2. A despesa no valor total de R$ 6.771,00 (Seis Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais) 
em favor da empresa STAFF LUXE EIRELI-EPP, conforme Ata de Registro de Preços 
nº 259/15.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolo:  15/10/10155
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Referência:  Pregão Eletrônico nº 085/2015
 Objeto:  Registro de Preços de Serviços de transporte, através de veículos passageiros 
tipo ônibus e micro ônibus, com motoristas devidamente habilitados.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
total de R$ 7.230,00 (Sete Mil, Duzentos e Trinta Reais), a favor da empresa VM DE 
SOUZA TRANSPORTES - ME, conforme Ata de Registro de Preços nº 242/2015.

Publique-se na forma da lei. 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolado:  nº 14/10/49431
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura.
 Referência : Pregão Eletrônico nº 07/2015 . 
 Objeto : Registro de Preços de Serviço de Buffet, Locação de Toalhas e Fornecimento 
de Alimentos Preparados (Kit Lanches e Marmitex).

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
de R$ 14.944,80 (Quatorze Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta 
Centavos), em favor da empresa Manequinho de Campinas - Rotisserie e Panifi cadora 
Ltda EPP., conforme Ata de Registro de Preços nº 100/2015.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolo:  15/10/00408 
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura 
 Referência:  Pregão Eletrônico nº 22/2015
 Objeto:  Registro de Preços de serviços de Locação de Palco e Locação de Passarela, 
com fornecimento de material.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
total de R$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais), em favor da empresa CORREA 
E BARNABÉ PRODUÇÕES LTDA, conforme Ata de Registro de Preços nº 154/15.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolado:  nº 14/10/62740
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura.
 Referência : Pregão Eletrônico nº 03/2015 . 
 Objeto : Registro de Preços de Serviço de Locação de Sistemas de Iluminação, Sono-
rização e Geradores para eventos.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
total de R$ 61.244,00 (Sessenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais), 
sendo:
1. A despesa no valor total de R$ 1.270,00 (Um Mil, Duzentos e Setenta Reais), em 
favor da empresa PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES 
LTDA-EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 097/15;
2. A despesa no valor total de R$ 44.934,00 (Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e 
Trinta e Quatro Reais), em favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA EVEN-
TOS-ME, conforme Ata de Registro de Preços nº 098/15;
3. A despesa no valor total de R$ 15.040,00 (Quinze Mil e Quarenta Reais), em favor 
da empresa STARLOC LOCADORA DE MÁQUINAS, GERADORES E VEÍCU-
LOS EIRELI-EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 099/15.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolado:  nº 2015/10/00263
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura
 Referência : Pregão Eletrônico nº 38/2015
 Objeto : Registro de Preços de Locação de Sanitários Químicos, com fornecimento 
de material e prestação de serviços de transporte, instalação, higienização e descarte 
de efl uentes.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor 
total de R$ 11.800,00 (Onze Mil e Oitocentos Reais), a favor da empresaVALDEMAR 
DOS REIS BARROS - EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 157/2015.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC

 RESOLUÇÃO Nº 138/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015 

 Claudiney Rodrigues Carrasco, Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atri-
buições legais, conforme artigo 10 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro 1987 e 
Decreto Municipal 9585 de 11 de Agosto de 1988, baseando-se em decisão do Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, Condepacc, do qual é presidente, 
conforme ata nº448, de 22 de Outubro de 2015, RESOLVE:

 Art 1º  Fica tombado o imóvel  sito à Rua José Paulino nº 1829, antiga Fábrica de Teci-
dos Elásticos Godoy e Valbert S/A, Quarteirão 281, bem de interesse arquitetônico e 
histórico no município de Campinas.
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 Paragrafo único  - O bem tombado pela presente resolução passa a ser objeto das 
sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal nº 5885 de17 de dezembro de 1987, 
e, pela Lei Municipal 12445 de 21 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 
Municipal 15358 de 28 de dezembro de 2005.

 Art 2º  A área envoltória do bem tombado no artigo primeiro desta resolução, confor-
me preveem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, 
fi ca delimitada ao próprio lote, 03 (mapa em anexo).

 Paragrafo único -  Qualquer intervenção no lote 03 delimitado como área envoltória 
requer prévia autorização do Condepacc.

 Art 3º  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural, CSPC, da Secretaria 
Municipal de Cultura autorizada a inscrever no livro tombo competente o bem tom-
bado por esta resolução.

 Art 4º  Faz parte desta resolução o mapa de identifi cação e localização do bem tomba-
do e sua área envoltória.

 Art 5º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, em especial a resolução 15/1994 e sua retifi cação.

                 
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

  

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 RESOLUÇÃO Nº 139/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015 

 Claudiney Rodrigues Carrasco, Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atri-
buições legais, conforme artigo 10 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro 1987 e 
Decreto Municipal 9585 de 11 de Agosto de 1988, baseando-se em decisão do Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, Condepacc, do qual é presidente, 
conforme ata nº448, de 22 de Outubro de 2015, RESOLVE:

 Art 1º  Fica tombado o imóvel do “Antigo Armazém da Fazenda Santa Genebra” si-
tuado à Avenida Albino José de Oliveira, nº 901, lote 01, quarteirão 03, no Distrito de 
Barão Geraldo, Campinas, SP, bem de interesse arquitetônico, histórico e urbanístico, 
inserido no Grau de Proteção Dois (GP2), conforme mapa em anexo.

 Paragrafo único  - O bem tombado pela presente resolução passa a ser objeto das 
sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal nº 5885 de17 de dezembro de 1987, 
e, pela Lei Municipal 12445 de 21 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 
Municipal 15358 de 28 de dezembro de 2005.

 Art 2º  A área envoltória do bem tombado no artigo primeiro desta resolução, confor-
me preveem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, 
fi ca delimitada ao lote 01 do quarteirão 03 onde se insere o bem.

 Paragrafo único -  Qualquer intervenção na área envoltória delimitada requer prévia 
autorização do Condepacc.

 Art 3º  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural, CSPC, da Secretaria 
Municipal de Cultura autorizada a inscrever no livro tombo competente o bem tom-
bado por esta resolução.

 Art 4º  Faz parte desta resolução o mapa de identifi cação e localização do bem tomba-
do e sua área envoltória.

 Art 5º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-

ções em contrário, em especial a resolução 35/2001 e sua retifi cação.

 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

  

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 RESOLUÇÃO Nº 140/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015 

 Claudiney Rodrigues Carrasco, Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atri-
buições legais, conforme artigo 10 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro 1987 e 
Decreto Municipal 9585 de 11 de Agosto de 1988, baseando-se em decisão do Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, Condepacc, do qual é presidente, 
conforme ata nº448, de 22 de Outubro de 2015, RESOLVE:

 Art 1º  Fica tombado o “Casarão de Joaquim Egídio” situado à Rua Dr. Heitor Pente-
ado, nº 1172, quarteirão 04, Distrito de Joaquim Egídio, Campinas, SP, bem de inte-
resse cultural, histórico, arquitetônico e ambiental, inserido no Grau de Proteção Três 
(GP3).

 Paragrafo único  - O bem tombado pela presente resolução passa a ser objeto das 
sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal nº 5885 de17 de dezembro de 1987, 
e, pela Lei Municipal 12445 de 21 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 
Municipal 15358 de 28 de dezembro de 2005.

 Art 2º  A área envoltória do bem tombado no artigo primeiro desta resolução, confor-
me preveem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, 
fi ca delimitada conforme o mapa em anexo.

 Paragrafo único -  Qualquer intervenção na área envoltória delimitada requer prévia 
autorização do Condepacc.

 Art 3º  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural, CSPC, da Secretaria 
Municipal de Cultura autorizada a inscrever no livro tombo competente o bem tom-
bado por esta resolução.

 Art 4º  Faz parte desta resolução o mapa de identifi cação e localização do bem tomba-
do e sua área envoltória.

 Art 5º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, em especial a resolução 36/2001 e sua retifi cação.



15Campinas, sexta-feira, 13 de novembro de 2015 Diário Ofi cial do Município de Campinas

              
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

  

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 RESOLUÇÃO N° 141/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015 

 Claudiney Rodrigues Carrasco, Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atri-
buições legais, conforme artigo 10 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro 1987 e 
Decreto Municipal 9585 de 11 de Agosto de 1988, baseando-se em decisão do Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, Condepacc, do qual é presidente, 
conforme ata nº448, de 22 de Outubro de 2015, RESOLVE:

 Art 1°  Fica tombada a “Ponte sobre Ferrovia”, no bairro Ponte Preta, com Grau de 
Proteção 1 (GP1), localizada entre a Av. Francisco Glicério e Rua Abolição, processo 
n° 008/00, que deu origem ao referido bairro e inspirou o nome da Associação Atlética 
Ponte Preta, bem de interesse arquitetônico, histórico e urbanístico (mapa 01). 

 Art 2°  A área envoltória do bem constante do Artigo 1° desta Resolução, conforme 
preveem os artigos 21,22 e 23 da Lei Municipal n° 5885, de 17 de dezembro de 1.987, 
fi ca delimitada e regulamentada como segue (mapa 01):

I- os exemplares vegetais signifi cativos listados a seguir, em razão de sua importância 
ambiental, não poderão sofrer alterações nem na forma ou composição, nem na sua 
confi guração espacial, nem podas ou extrações sem autorização prévia do Condepacc. 
Em caso de necessidade de retirada de algum exemplar vegetal existente é indispen-
sável a reposição de outra muda da mesma espécie ou que mantenha a característica 
do porte da espécie. 

a) espécies vegetais signifi cativas:

1 - Tipuana Tipu - “tipuana” - 04(quatro) exemplares situados na Praça José Rodrigues

2 - “Cedro”- 01(um) exemplar, situado na Praça José Rodrigues

3 - “Falsa Seringueira”- 01 (um) exemplar situado na Praça Ponte Preta.

b) os elementos urbanos listados a seguir, não poderão ser demolidos nem retirados do 
local, sem autorização prévia do Condepacc: 

1) muro acompanhando o leito férreo da antiga Cia. Paulista de Estradas de Ferro, 
na Rua Prefeito José N. L. Maselli entre a Rua José de Alencar e Rua Regente Feijó;

2) ponte sobre trilhos, situada entre a Rua José Paulino e Avenida da Saudade. 
 Art 3º  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no 
livro tombo competente os imóveis listados por esta resolução.

 Art 4°  Faz parte desta Resolução o mapa de identifi cação do bem tombado e de sua 
área envoltória.

 Art 5°  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, em especial a resolução 34/2001 e sua retifi cação.

 

 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

  

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 RESOLUÇÃO Nº 142/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015 

 Claudiney Rodrigues Carrasco, Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atri-
buições legais, conforme artigo 10 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro 1987 e 
Decreto Municipal 9585 de 11 de Agosto de 1988, baseando-se em decisão do Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, Condepacc, do qual é presidente, 
conforme ata nº448, de 22 de Outubro de 2015, RESOLVE:

 Art 1º  Fica tombado o  Mercado Municipal  situado à Rua Benjamin Constant s/nº, 
Quarteirão 148, Campinas, SP, raro exemplar de arquitetura eclética.

 Paragrafo único  - O bem tombado pela presente resolução passa a ser objeto das 
sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal nº 5885 de17 de dezembro de 1987, 
e, pela Lei Municipal 12445 de 21 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 
Municipal 15358 de 28 de dezembro de 2005.

 Art 2º  A área envoltória do bem tombado no artigo primeiro desta resolução, confor-
me preveem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, 
fi ca delimitada aos quarteirões 148; 149; 100; e 99.

 Art 3º  A área envoltória delimitada no artigo segundo desta resolução fi ca regulamen-
tada como segue:

 I -  As novas edifi cações que ocorrerem nos quarteirões discriminados deverão obede-
cer ao seguinte zoneamento de proteção (ZP):

ZP - Qualquer intervenção deverá ser previamente analisada e aprovada pelo Conde-
pacc.

 a -  Ficam destinados ao zoneamento de proteção (ZP):

 1)  Todos os lotes do quarteirão abaixo descrito

 QT. 148  - Perímetro: 

Rua Barreto Leme, Rua Álvares Machado, Av. Benjamin Constant e Rua Ernesto 
Khulmann.

 2)  Todos os lotes do quarteirão abaixo descrito

 QT. 149 -  Perímetro:

Rua Barreto Leme, Rua José Paulino, Av. Benjamin Constant e Rua Ernesto Khul-
mann.

 3)  Todos os lotes do quarteirão abaixo descrito

 QT. 100 -  Perímetro: 

Rua Ernesto Khulmann, Rua Bernardino de Campos, Rua Álvares Machado e Av. 
Benjamin Constant.

 4)  Todos os lotes do quarteirão abaixo descrito

 QT. 99 -  Perímetro:

Rua Bernardino de Campos, Av. Benjamin Constant, Rua José Paulino e Rua Ernesto 
Khulmann.

 Art 4º  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural, CSPC, da Secretaria 
Municipal de Cultura autorizada a inscrever no livro tombo competente o bem tom-
bado por esta resolução.

 Art 5º  Faz parte desta resolução o mapa de identifi cação e localização do bem tomba-
do e sua área envoltória.

 Art 6º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, em especial a resolução 21/1995 e suas retifi cações.
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 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDEB 

 CONVOCAÇÃO 
 O Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, no 
uso das atribuições legais, CONVOCA todos os Conselheiros para Reunião Ordinária 
a ser realizada:
DATA: 17/11/2015
HORÁRIO: às 08h30min.
LOCAL: Av. Anchieta, 200, 9º andar - sala de reuniões.

PAUTA:
1. Análise da prestação de contas do mês de outubro/2015;
2. Verifi cação, esclarecimento e assinatura da Folha de Pagamento dos Profi ssionais 
da Educação. 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 ANTÔNIO SERTÓRIO 

 Presidente do CACS-FUNDEB 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 PORTARIA FUMEC N° 110/2015 
  

 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC em exer-
cício, no uso das atribuições legais de seu cargo, resolve nomear o servidor Julio 
Katsuhiko Yoshino Matrícula nº 10236 para o perfi l operacional de subscritor do edital 
para os procedimentos licitatórios a serem realizados pelo sistema da Bolsa Eletrônica 
de Compras - BEC da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 CONVOCAÇÃO 
 CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EDITAL 01/2014 

 A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC convoca o candidato 
abaixo relacionado, por ordem de classifi cação, a comparecer dia  18/11/2015 (quarta-
-feira), às 09h00, à Área de Recursos Humanos da Fundação Municipal para 
Educação Comunitária - FUMEC, situada à Rua Dr. Quirino, 1.562 - Ed. Aqua-
rius - 1º andar - sl 11, Centro - Campinas , para realização de reunião de preenchi-
mento de vagas.
O candidato deverá comparecer munido de:
1) Documento original de Identidade - RG;
2) - Diploma registrado no órgão competente + Histórico Escolar; OU 
- Certifi cado de conclusão de Curso com a descrição das Habilitações + Histórico 
Escolar + protocolo de requerimento do diploma para o candidato recém-formado

A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.

 Somente será permitida, na reunião, a presença do convocado .

CARGO 023: P.S.E.P. (ÁREA - ENFERMAGEM) - AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
CLASS. NOME DOCUMENTO

10 ERIKA KATE DE OLIVEIRA LIMA 00000338955173
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 COMUNICADO Nº 12/2015 
 COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DE CARREIRAS - FUMEC 

 A Área de Recursos Humanos da FUMEC e a Comissão Técnica de Gestão de Car-
reiras da FUMEC publicam a listagem dos servidores com nota acima da média do 
grupo, referente à Evolução Funcional de 2013.
A Resolução FUMEC nº 03/2010 defi ne que, para se habilitar à Progressão Funcional, 
um dos requisitos é possuir nota acima da média do grupo:
"Art. 40 O servidor público estará habilitado à progressão quando:
II - possuir nota superior à média do grupo a que pertence."
De acordo com o artigo 38 da Resolução FUMEC nº 03/2010, a nota fi nal para fi ns de 
evolução funcional será a média das notas das 3 (três) últimas avaliações periódicas 
de desempenho.
Os servidores que tiveram a nota fi nal igual ou inferior à média do grupo a que perten-
cem não constam nesta publicação e, portanto, não estão habilitados para concorrer à 
Progressão Funcional das Leis 12.985/07, 12.987/07 e 12.988/07.
O cálculo da média do grupo encontra-se defi nido no artigo 39 da Resolução FUMEC 
nº 03/2010:
"Art. 39 A média do grupo será obtida a partir das notas dos servidores públicos per-
tencentes ao grupo cuja nota seja igual ou superior a 70".
A média de cada grupo foi calculada através da soma da nota fi nal dos servidores do 
seu respectivo grupo, dividida pelo total de servidores com nota fi nal.
Ainda, de acordo com o artigo 46 da Resolução FUMEC nº 03/2010, os servidores que 
se desligaram do quadro de cargos antes de 1º de março de 2014 não serão contempla-
dos na Evolução Funcional e, portanto, não constam nesta publicação.
"Art. 46 Não terá direito à evolução funcional o servidor público habilitado que se 
desligar do quadro, por qualquer motivo, antes da produção dos efeitos fi nanceiros em 
1° de março de cada exercício ". 
A Classifi cação Geral dos servidores, cuja nota fi nal foi acima da média do grupo, a 
Classifi cação dos servidores habilitados à Progressão Funcional, bem como a listagem 
dos servidores contemplados na Progressão Funcional serão publicadas, oportuna-
mente, em Diário Ofi cial do Município de Campinas.

ANEXO I – MÉDIA DOS GRUPOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA EVOLUÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 
2013

GRUPO - LEI MÉDIA DO GRUPO
GRUPO A - LEI 12.985/07 90,05
GRUPO B - LEI 12.985/07 93,55
GRUPO D - LEI 12.985/07 88,34
GRUPO F - LEI 12.985/07 88,17
GRUPO G - LEI 12.985/07 94,77

GRUPO DA - LEI 12.987/07 90,61
GRUPO ED - LEI 12.987/07 91,16

ANEXO II – LISTAGEM DOS SERVIDORES COM NOTA ACIMA DA MÉDIA DO GRUPO, REFERENTE À 
EVOLUÇÃO FUNCIONAL DE 2013

MATRI-
CULA LEI GRUPO 2011 2012 2013 NOTA 

FINAL
33 12.987/07 DA 95,00 94,42 84,22 91,21
37 12.985/07 D 95,00 95,00 95,00 95,00
164 12.985/07 A 93,60 95,00 95,00 94,53
168 12.985/07 A 83,26 95,00 95,00 91,09
177 12.985/07 A 95,23 87,88 90,20 91,10
180 12.985/07 A 93,30 95,00 85,00 91,10
206 12.985/07 A 95,00 94,60 94,60 94,73
207 12.985/07 A 95,00 95,00 95,00 95,00
226 12.985/07 A 93,35 95,00 95,00 94,45
242 12.985/07 A 89,10 95,00 95,00 93,03
254 12.985/07 A 94,80 95,00 85,00 91,60
264 12.985/07 A 87,10 95,00 95,00 92,37
414 12.987/07 DA 99,22 100,00 100,00 99,74
415 12.987/07 DA 92,95 95,00 95,00 94,32
419 12.987/07 DA 94,60 95,00 95,00 94,87
428 12.985/07 A 93,60 93,30 93,30 93,40
443 12.987/07 ED 94,42 92,77 92,77 93,32
481 12.987/07 DA 83,50 95,00 95,00 91,17
487 12.985/07 A 86,30 95,00 95,00 92,10
490 12.985/07 A 93,18 95,00 85,00 91,06
497 12.985/07 A 89,45 92,76 93,42 91,88
520 12.985/07 A 90,50 95,00 95,00 93,50
523 12.985/07 A 84,80 95,00 95,00 91,60
588 12.985/07 A 88,00 91,60 91,80 90,47
600 12.985/07 A 93,10 92,75 92,75 92,87
607 12.987/07 DA 100,00 95,00 95,00 96,67
631 12.985/07 A 92,78 90,00 95,00 92,59
642 12.985/07 B 95,00 92,83 92,83 93,55
677 12.987/07 DA 85,20 95,00 100,00 93,40
717 12.987/07 ED 93,77 92,82 95,27 93,95
749 12.985/07 A 94,92 93,60 94,40 94,31
779 12.985/07 A 94,50 95,00 95,00 94,83
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810 12.985/07 A 93,30 92,30 92,30 92,63
961 12.987/07 DA 98,13 85,10 91,35 91,53
1053 12.985/07 A 94,40 89,40 94,00 92,60
1057 12.985/07 A 83,30 95,00 95,00 91,10
1066 12.985/07 A 94,12 95,00 95,00 94,71
1068 12.985/07 A 95,00 92,75 93,50 93,75
1076 12.987/07 ED 94,40 93,16 93,16 93,57
1092 12.987/07 ED 93,44 93,25 93,25 93,31
1101 12.987/07 DA 92,50 95,00 95,00 94,17
1105 12.987/07 DA 93,60 95,00 85,00 91,20
1106 12.985/07 A 92,35 91,60 95,00 92,98
1115 12.985/07 A 88,30 95,00 90,00 91,10
1123 12.985/07 A 95,00 94,20 89,20 92,80
1131 12.985/07 A 95,00 95,00 95,00 95,00
1132 12.985/07 A 94,80 90,00 95,00 93,27
1136 12.985/07 A 96,43 95,00 95,00 95,48
1149 12.985/07 A 95,00 95,00 95,00 95,00
1164 12.987/07 ED 95,27 92,91 93,06 93,75
1167 12.987/07 DA 92,13 95,00 95,00 94,04
1176 12.985/07 A 94,36 93,96 91,68 93,33
1188 12.987/07 DA 97,59 95,00 94,19 95,59
1196 12.987/07 DA 95,00 99,38 100,00 98,13
1207 12.987/07 DA 90,45 95,00 95,00 93,48
1211 12.985/07 A 90,52 93,27 93,27 92,35
1223 12.985/07 A 92,57 95,63 95,00 94,40
1255 12.985/07 A 93,00 94,10 95,00 94,03
1260 12.985/07 A 88,10 95,00 95,00 92,70
1411 12.985/07 A 95,00 92,87 94,13 94,00
1418 12.985/07 A 93,30 95,00 95,00 94,43
1466 12.985/07 A 99,50 95,00 95,00 96,50
1524 12.985/07 A 95,00 95,00 95,00 95,00
1847 12.985/07 F 85,00 94,50 85,00 88,17
10003 12.987/07 DA 91,06 98,13 95,00 94,73
10004 12.987/07 DA 93,36 100,00 95,00 96,12
10009 12.987/07 DA 93,60 84,80 94,80 91,07
10012 12.987/07 DA 99,75 90,00 85,00 91,58
10035 12.987/07 DA 93,38 92,82 92,02 92,74
10038 12.987/07 DA 83,20 95,00 95,00 91,07
10042 12.987/07 DA 93,40 94,96 94,96 94,44
10054 12.987/07 DA 91,68 96,88 95,00 94,52
10055 12.987/07 DA 95,00 94,58 94,52 94,70
10063 12.987/07 DA 93,10 93,83 93,83 93,59
10073 12.987/07 DA 89,67 89,84 99,84 93,12
10078 12.987/07 DA 86,46 94,14 94,52 91,71
10082 12.987/07 DA 94,34 95,00 85,00 91,45
10102 12.987/07 DA 93,40 100,00 95,00 96,13
10103 12.987/07 DA 100,00 95,00 88,00 94,33
10104 12.987/07 DA 99,15 95,63 95,00 96,59
10106 12.987/07 DA 86,93 95,00 95,00 92,31
10108 12.987/07 DA 87,55 95,00 100,00 94,18
10116 12.987/07 DA 88,30 95,00 93,00 92,10
10117 12.987/07 DA 100,00 100,00 100,00 100,00
10120 12.987/07 DA 85,10 94,56 94,56 91,41
10124 12.987/07 DA 88,13 98,13 95,63 93,96
10133 12.987/07 DA 100,00 100,00 100,00 100,00
10134 12.987/07 DA 90,70 95,00 95,00 93,57
10136 12.987/07 DA 86,00 95,00 95,00 92,00
10141 12.987/07 DA 83,10 95,00 95,00 91,03
10142 12.987/07 DA 99,80 98,13 98,13 98,69
10147 12.987/07 DA 90,10 94,60 94,60 93,10
10151 12.987/07 DA 95,00 95,00 100,00 96,67
10152 12.987/07 DA 93,30 95,00 95,00 94,43
10153 12.987/07 DA 94,02 95,00 85,00 91,34
10162 12.985/07 A 93,30 90,00 95,00 92,77
10164 12.985/07 A 93,30 95,00 95,00 94,43
10166 12.985/07 A 96,38 90,00 85,00 90,46
10174 12.985/07 A 95,00 94,03 94,67 94,57
10176 12.985/07 A 93,10 95,00 95,00 94,37
10178 12.987/07 DA 91,70 89,80 94,60 92,03
10181 12.987/07 DA 90,13 95,00 95,00 93,38
10182 12.987/07 DA 84,10 95,00 95,00 91,37
10185 12.987/07 DA 94,00 95,00 95,00 94,67
10189 12.987/07 DA 93,25 94,55 87,55 91,78
10196 12.985/07 A 92,90 94,40 94,20 93,83
10200 12.985/07 A 94,20 95,00 89,52 92,91
10206 12.987/07 DA 87,93 99,38 90,00 92,44
10211 12.985/07 A 92,50 95,00 95,00 94,17
10212 12.985/07 A 93,30 95,00 88,00 92,10
10213 12.985/07 A 95,00 95,00 95,00 95,00
10214 12.985/07 A 95,18 95,00 95,00 95,06

10217 12.985/07 A 98,30 95,63 85,00 92,98
10222 12.985/07 A 83,30 95,00 95,00 91,10
10226 12.985/07 A 93,40 96,36 94,60 94,79
10227 12.985/07 A 93,30 95,00 85,00 91,10
10229 12.985/07 A 83,00 94,45 94,45 90,63
10232 12.985/07 A 80,23 95,43 95,43 90,36
10233 12.985/07 D 90,00 93,98 94,32 92,77
10236 12.985/07 D 90,00 98,98 99,32 96,10
10245 12.987/07 DA 93,30 93,50 94,50 93,77
10247 12.987/07 DA 97,90 96,88 95,00 96,59
10250 12.985/07 A 95,00 95,00 90,00 93,33
10252 12.985/07 G 95,00 96,88 100,00 97,29
10253 12.985/07 A 88,00 94,48 93,84 92,11
10256 12.987/07 DA 93,40 100,00 85,00 92,80
10260 12.987/07 DA 93,90 95,00 95,00 94,63
10261 12.987/07 DA 94,55 94,30 84,95 91,27
10262 12.987/07 DA 95,00 97,88 87,88 93,59
10268 12.987/07 DA 95,03 88,00 89,90 90,98
10270 12.987/07 DA 90,88 100,00 99,38 96,75
10273 12.987/07 DA 94,60 98,79 94,07 95,82
10277 12.987/07 DA 88,05 99,75 99,75 95,85
10280 12.987/07 DA 97,15 88,00 95,40 93,52
10281 12.987/07 DA 92,80 100,00 100,00 97,60
10282 12.987/07 DA 89,58 98,60 98,63 95,60
10283 12.987/07 DA 94,92 100,00 95,00 96,64
10287 12.987/07 DA 97,50 95,00 95,00 95,83
10289 12.987/07 DA 90,76 95,38 90,00 92,05
10290 12.987/07 DA 88,31 95,00 95,00 92,77
10291 12.987/07 DA 88,00 95,00 95,00 92,67
10293 12.987/07 DA 93,40 85,00 95,00 91,13
10295 12.987/07 DA 89,50 88,00 95,00 90,83
10298 12.987/07 DA 85,00 93,98 94,32 91,10
10299 12.987/07 DA 93,36 95,00 97,34 95,23
10301 12.987/07 DA 86,43 100,00 88,13 91,52
10305 12.987/07 DA 93,40 95,00 95,00 94,47
10309 12.987/07 DA 88,75 90,00 95,00 91,25
10310 12.987/07 DA 98,27 95,00 100,00 97,76
10311 12.987/07 DA 84,14 95,00 98,76 92,63
10318 12.987/07 DA 93,30 90,00 90,00 91,10
10320 12.987/07 DA 84,50 95,00 95,00 91,50
10321 12.987/07 DA 88,00 93,00 100,00 93,67
10322 12.987/07 DA 87,63 93,00 93,00 91,21
10323 12.987/07 DA 82,46 95,00 98,75 92,07
10326 12.987/07 DA 88,00 90,00 95,00 91,00
10327 12.987/07 DA 94,00 95,00 85,00 91,33
10331 12.987/07 DA 92,20 94,30 94,30 93,60
10336 12.987/07 DA 95,28 95,00 95,00 95,09
10340 12.987/07 DA 88,50 94,80 94,80 92,70
10342 12.987/07 DA 88,40 95,00 95,00 92,80
10344 12.987/07 DA 93,39 96,01 85,00 91,47
10349 12.987/07 DA 94,80 100,00 95,00 96,60
10351 12.987/07 DA 88,40 88,63 95,63 90,89
10353 12.987/07 DA 100,00 95,00 95,00 96,67
10357 12.987/07 DA 92,25 90,00 93,13 91,79
10360 12.987/07 DA 90,75 92,63 92,78 92,05
10361 12.987/07 DA 87,12 99,92 99,92 95,65
10366 12.987/07 DA 95,00 100,00 100,00 98,33
10368 12.987/07 DA 100,00 100,00 100,00 100,00
10369 12.987/07 DA 95,00 90,63 93,00 92,88
10373 12.987/07 DA 92,35 85,00 95,00 90,78
10375 12.987/07 DA 86,60 95,00 95,00 92,20
10376 12.987/07 DA 94,21 95,64 97,56 95,80
10377 12.987/07 DA 89,92 90,00 100,00 93,31
10386 12.987/07 DA 96,26 95,00 100,00 97,09
10388 12.987/07 DA 91,05 91,75 95,00 92,60
10389 12.987/07 DA 91,40 88,00 100,00 93,13
10391 12.987/07 DA 94,02 95,00 95,00 94,67
10394 12.985/07 A 83,05 94,32 94,32 90,56
10395 12.985/07 A 94,52 95,00 95,00 94,84
10399 12.987/07 DA 93,50 95,00 95,00 94,50
10400 12.987/07 DA 93,10 90,38 95,00 92,83
10402 12.987/07 DA 94,25 100,00 95,00 96,42
10407 12.985/07 A 84,05 94,60 94,15 90,93
10408 12.987/07 DA 84,50 94,80 94,80 91,37
10410 12.987/07 DA 88,00 94,21 94,21 92,14

 

 Campinas, 11 de novembro de 2015 
 COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DE CARREIRAS   

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS   
 FUMEC   
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 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

  
 Interessado:Academia Central Kung Fu Wushu Campinas
Protocolo:2015/10/ 56011
 Compareça o interessado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizado na 
Av. Heitor Penteado, Nº 1.655, Parque Taquaral, no horário das 09:00 ás 12:00 horas 
e das 13:30 ás 16:00 horas para a devida ciência. O não comparecimento no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, acarretará no arquivamento do 
referido protocolado.  
   

 Campinas, 11 de novembro de 2015 
 DÁRIO SAADI 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

  
 Interessado: Associação dos Produtores e Artistas
Protocolo:2015/10/ 56059
 Compareça o interessado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizado na 
Av. Heitor Penteado, Nº 1.655, Parque Taquaral, no horário das 09:00 ás 12:00 horas 
e das 13:30 ás 16:00 horas para a devida ciência. O não comparecimento no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, acarretará no arquivamento do 
referido protocolado.  
   

 Campinas, 11 de novembro de 2015 
 DÁRIO SAADI 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

   DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2005/05/266 e anexos nºs 2006/10/8109, 2006/10/47511 e 2007/03/3665 
 Interessado: Icaro Anibal Gonçalves 
Em face do exposto e do que dispõe o artigo 25, inciso III, e § 2º da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DECLARO A NULIDADE da decisão publicada no Diário Ofi -
cial do Município de Campinas em 13/10/2015, tendo em vista que o processo ad-
ministrativo em epígrafe refere-se ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº 
3442.53.71.0224.01001.

 Protocolo: 2014/03/13194 
 Interessado: Sinézio José Dechichi 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que a 
repetição do indébito tributário no valor de 884,2742 UFIC - referente ao recolhimen-
to a maior do IPTU/Taxas de 2012, relativo ao imóvel 3423.14.65.0132.01055, reco-
nhecido nos termos da decisão do DRI (folha 14), publicada no DOM de 03/09/2015 
será processada pela forma de compensação nos moldes dos artigos 44 a 54 da pre-
citada Lei Municipal 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar 
o processo para restituição, nos moldes do art. 42 da lei 13.104/2007, caso após o 
procedimento de compensação seja apurado crédito residual e não haja outros débitos 
exigíveis em nome do contribuinte.

 Protocolo: 2014/03/26937 
 Interessado: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007, com base na 
instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tribu-
tária deste departamento, na manifestação do Secretário Municipal de Finanças cons-
tante à folha 74, e nos documentos constantes nos autos, DEFIRO o pedido de adesão 
ao programa de regularização fi scal dos clubes de Campinas ( REFIS- Clubes) con-
forme disposto na Lei Municipal nº 14.919/2014, referentes aos débitos constantes em 
nome do clube Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas, nas situações 
previstas no art. 1º da precitada lei, tendo em vista que o pedido foi protocolado dentro 
do prazo legal e que o clube possui certifi cado de cadastro emitido pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. Para tanto, deverá o representante legal do clube pagar 
à vista ou parcelar os referidos débitos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante 
comparecimento no Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado na Av. Anchieta 
nº 200 - Térreo, de segunda a sexta-feira, das oito às dezessete horas, sob pena de 
perda dos direitos concedidos na referida lei. Ainda, caso exista ação judicial sobre os 
débitos existentes em nome do clube, no momento do comparecimento acima determi-
nado, deverá ser apresentada cópia da desistência da ação judicial, contendo expressa 
renúncia ao direito que se funda a ação e assunção exclusiva da responsabilidade pelo 
pagamento das custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios. 

 Protocolo: 2015/03/09017 
 Interessado: MESSIAS SÉRGIO DE JESUS 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, foi 
apurado o crédito tributário no valor de 140,9800 UFIC - referente ao recolhimento 
indevido para o exercício 2011, lançado para o imóvel 3434.51.56.0571.00000, ten-
do em vista erro na atualização cadastral do imóvel em nome do requerente, que é 
proprietário do imóvel 3434.51.56.0581.00000, nos moldes dos artigos 44 a 54 da 
Lei Municipal 13.104/2007, considerando que o direito de pleitear créditos recolhidos 
anteriormente a 17/03/2010 extinguiu-se devido ao decurso do prazo prescricional de 
5 (cinco) anos, de acordo com o artigo 168 do CTN, não foi incluído o valor pago para 
o carnê de IPTU/Taxas de 2010. Decido que a repetição do referido indébito tributário 

será processada pela forma de restituição, nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 
13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem dé-
bitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 
da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. Determino 
a reativação dos débitos do carnê de IPTU/Taxas lançado em 2011 para o imóvel 
3434.51.56.0571.00000.

 Protocolo: 2015/10/56026 
 Requerente/Interessado: Arquidiocese de Campinas 
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/2013,  defiro  o pedido de 
certidão de  inteiro  teor do processo protocolizado sob nº 2015/03/23182. O prazo 
máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze dias) corridos e esta deverá 
ser retirada pelo requerente no 4º andar do Paço Municipal - Expediente do Gabinete, 
no prazo de 30 dias após a solicitação.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 Diretor DCCA 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 SETOR DE ITBI - DRI 
 NOTIFICAÇÃO FISCAL 

  PROTOCOLADO:  2010/10/12475
 INTERESSADO:  IPON PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.(CNPJ: 
11.508.537/0001-83)
 Assunto:  Lançamentos de ITBI sobre Imóveis Incorporados ao Patrimônio Empresa-
rial decorrente de Integralização de Capital Social
Notifi ca-se o contribuinte acima identifi cado, nos termos do artigos 21, inciso IV, 22 
e 29, da Lei Municipal nº 13.104/2007, dos lançamentos dos Autos de Infração e de 
Imposição de Multa e Notifi cação de Lançamento de ITBI - AIIM de nº 001078/2015 
abaixo descritos, sem multa punitiva.
O contribuinte fi ca notifi cado da obrigação de pagar o presente imposto ou impugná-
-lo, no prazo de 30 dias, conforme artigo 34 da Lei 13.104/2007. Na hipótese de opção 
pelo pagamento, o autuado deve, munido desta notifi cação, requerer o boleto corres-
pondente através dos seguintes canais de atendimento:
a) comparecimento em um dos postos do Atendimento Porta Aberta (veja no sitewww.
campinas.sp.gov.br/porta-aberta os locais e horários de atendimento);
b) Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC pelo telefone (19) 3755-6000 ou 
pelo endereço eletrônico: sac@campinas.sp.gov.br.
Para impugnar o AIIM lançado, o autuado deve protocolar, individualmente por AIIM, 
no Protocolado Geral, no térreo do Paço Municipal, requerimento devidamente instru-
ído e fundamentado com as provas do alegado. Identifi car na petição o protocolado do 
AIIM impugnado e o correspondente número do AIIM.
 FUNDAMENTO LEGAL :
 IMPOSTO : Lei Municipal nº 12.391/2005, artigos 1º; 2º, caput; 7º, inciso I; 9º, 12 e 
14, inciso II, alínea "g"
 JUROS : Lei Municipal nº 12.391/2005, artigo 21, inciso I
 MULTA : Lei Municipal nº 12.391/2005, artigo 21, inciso II 

 AIIM 001078/2015 (protocolado nº 15/03/27553) 
Constituição do crédito tributário do ITBI relativo a integralização do imóvel cadas-
trado sob código cartográfi co nº 3423.41.60.0257.00000 ao patrimônio da empresa 
IPON PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. pelo sócio: IAC PARTICIPAÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA., conforme Instrumento Particular de Contrato So-
cial datado de 28/12/2009, face o não atendimento da condição resolutória prevista 
nos artigos 5º, inciso I e 6º, § 2º da Lei Municipal nº 12.391/2005, imputada na decisão 
do DRI publicada no Diário Ofi cial do Município em 30/11/2010, através do protoco-
lado nº 2010/10/12475.
Data do fato gerador: 28/12/2009
Base de Cálculo Original: R$ 120.000,00
Valor do Imposto em 10/11/2015: R$ 4.275,32 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA - MATRÍCULA: 109.867-5 

 Auditor Fiscal Tributário 
  
  

  

 SETOR DE ITBI - DRI 
 NOTIFICAÇÃO FISCAL 

  PROTOCOLADO:  2010/10/49280
 INTERESSADO:  CRJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ: 
10.593.056/0001-50)
 Assunto:  Lançamentos de ITBI sobre Imóveis Incorporados ao Patrimônio Empresa-
rial decorrente de Integralização de Capital Social
Notifi ca-se o contribuinte acima identifi cado, nos termos do artigos 21, inciso IV, 22 
e 29, da Lei Municipal nº 13.104/2007, dos lançamentos dos Autos de Infração e de 
Imposição de Multa e Notifi cação de Lançamento de ITBI - AIIM de nºs 001079/2015 
a 001081/2015 abaixo descritos, sem multa punitiva.
O contribuinte fi ca notifi cado da obrigação de pagar o presente imposto ou impugná-
-lo, no prazo de 30 dias, conforme artigo 34 da Lei 13.104/2007. Na hipótese de opção 
pelo pagamento, o autuado deve, munido desta notifi cação, requerer o boleto corres-
pondente através dos seguintes canais de atendimento:
a) comparecimento em um dos postos do Atendimento Porta Aberta (veja no sitewww.
campinas.sp.gov.br/porta-aberta os locais e horários de atendimento);
b) Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC pelo telefone (19) 3755-6000 ou 
pelo endereço eletrônico: sac@campinas.sp.gov.br.
Para impugnar o AIIM lançado, o autuado deve protocolar, individualmente por AIIM, 
no Protocolado Geral, no térreo do Paço Municipal, requerimento devidamente instru-
ído e fundamentado com as provas do alegado. Identifi car na petição o protocolado do 
AIIM impugnado e o correspondente número do AIIM.

 FUNDAMENTO LEGAL :
 IMPOSTO : Lei Municipal nº 12.391/2005, artigos 1º; 2º, caput; 7º, inciso I; 9º, 12 e 
14, inciso II, alínea "g"
 JUROS : Lei Municipal nº 12.391/2005, artigo 21, inciso I
 MULTA : Lei Municipal nº 12.391/2005, artigo 21, inciso II 

 AIIM 001079/2015 (protocolado nº 15/03/27554) 
Constituição do crédito tributário do ITBI relativo a integralização do imóvel cadastra-
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do sob código cartográfi co nº 3234.52.89.0120.01001 ao patrimônio da empresa CRJ 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. pelos sócios: JEFERSON ANTONIO 
CERANTOLA e SONIA MARIA BAPTISTA DE OLIVEIRA CERANTOLA., con-
forme Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social datado de 21/09/2009, 
face o não atendimento da condição resolutória prevista nos artigos 5º, inciso I e 6º, § 
2º da Lei Municipal nº 12.391/2005, imputada na decisão do DRI publicada no Diário 
Ofi cial do Município em 26/03/2011, através do protocolado nº 2010/10/49280.
Data do fato gerador: 21/09/2009
Base de Cálculo Original: R$ 180.502,35
Valor do Imposto em 11/11/2015: R$ 6.818,73

 AIIM 001080/2015 (protocolado nº 15/03/27555) 
Constituição do crédito tributário do ITBI relativo a integralização do imóvel cadastra-
do sob código cartográfi co nº 3234.62.15.0092.01001 ao patrimônio da empresa CRJ 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. pelos sócios: JEFERSON ANTONIO 
CERANTOLA e SONIA MARIA BAPTISTA DE OLIVEIRA CERANTOLA., con-
forme Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social datado de 21/09/2009, 
face o não atendimento da condição resolutória prevista nos artigos 5º, inciso I e 6º, § 
2º da Lei Municipal nº 12.391/2005, imputada na decisão do DRI publicada no Diário 
Ofi cial do Município em 26/03/2011, através do protocolado nº 2010/10/49280.
Data do fato gerador: 21/09/2009
Base de Cálculo Original: R$ 581.970,33
Valor do Imposto em 11/11/2015: R$ 21.984,71

 AIIM 001081/2015 (protocolado nº 15/03/27556) 
Constituição do crédito tributário do ITBI relativo a integralização do imóvel cadastra-
do sob código cartográfi co nº 3261.12.79.0714.01001 ao patrimônio da empresa CRJ 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. pelos sócios: JEFERSON ANTONIO 
CERANTOLA e SONIA MARIA BAPTISTA DE OLIVEIRA CERANTOLA., con-
forme Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social datado de 21/09/2009, 
face o não atendimento da condição resolutória prevista nos artigos 5º, inciso I e 6º, § 
2º da Lei Municipal nº 12.391/2005, imputada na decisão do DRI publicada no Diário 
Ofi cial do Município em 26/03/2011, através do protocolado nº 2010/10/49280.
Data do fato gerador: 21/09/2009
Base de Cálculo Original: R$ 782.376,62
Valor do Imposto em 11/11/2015: R$ 29.555,35
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA - MATRÍCULA: 109.867-5 

 Auditor Fiscal Tributário 
  
  

  

 SETOR DE ITBI - DRI 
 NOTIFICAÇÃO FISCAL 

  PROTOCOLADO:  2010/10/30787
 INTERESSADO:  EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SANTO ANDRÉ LTDA-
-EPP (CNPJ: 10.371.017/0001-09)
 Assunto:  Lançamentos de ITBI sobre Imóveis Incorporados ao Patrimônio Empresa-
rial decorrente de Integralização de Capital Social
Notifi ca-se o contribuinte acima identifi cado, nos termos do artigos 21, inciso IV, 22 
e 29, da Lei Municipal nº 13.104/2007, dos lançamentos dos Autos de Infração e de 
Imposição de Multa e Notifi cação de Lançamento de ITBI - AIIM de nº 001082/2015 
e 001083/2015 abaixo descritos, sem multa punitiva.
O contribuinte fi ca notifi cado da obrigação de pagar o presente imposto ou impugná-
-lo, no prazo de 30 dias, conforme artigo 34 da Lei 13.104/2007. Na hipótese de opção 
pelo pagamento, o autuado deve, munido desta notifi cação, requerer o boleto corres-
pondente através dos seguintes canais de atendimento:
a) comparecimento em um dos postos do Atendimento Porta Aberta (veja no sitewww.
campinas.sp.gov.br/porta-aberta os locais e horários de atendimento);
b) Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC pelo telefone (19) 3755-6000 ou 
pelo endereço eletrônico: sac@campinas.sp.gov.br.
Para impugnar o AIIM lançado, o autuado deve protocolar, individualmente por AIIM, 
no Protocolado Geral, no térreo do Paço Municipal, requerimento devidamente instru-
ído e fundamentado com as provas do alegado. Identifi car na petição o protocolado do 
AIIM impugnado e o correspondente número do AIIM.
 FUNDAMENTO LEGAL :
 IMPOSTO : Lei Municipal nº 12.391/2005, artigos 1º; 2º, caput; 7º, inciso I; 9º, 12 e 
14, inciso II, alínea "g"
 JUROS : Lei Municipal nº 12.391/2005, artigo 21, inciso I
 MULTA : Lei Municipal nº 12.391/2005, artigo 21, inciso II 

 AIIM 001082/2015 (protocolado nº 15/03/27597) 
Constituição do crédito tributário do ITBI relativo a integralização do imóvel cadas-
trado sob código cartográfi co nº 3432.41.60.0610.01001 ao patrimônio da empresa 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SANTO ANDRÉ LTDA.-EPP pelos sócios: 
BÁRBARA DI MÔNACO e AVENTINO JOÃO TEIXEIRA JUNIOR, conforme Ins-
trumento Particular de Contrato de Constituição da Sociedade datado de 02/07/2010, 
face o não atendimento da condição resolutória prevista nos artigos 5º, inciso I e 6º, § 
2º da Lei Municipal nº 12.391/2005, imputada na decisão do DRI publicada no Diário 
Ofi cial do Município em 26/03/2011, através do protocolado nº 2010/10/30787.
Data do fato gerador: 02/07/2010
Base de Cálculo Original: R$ 389.227,39
Valor do Imposto em 12/11/2015: R$ 13.399,87

 AIIM 001083/2015 (protocolado nº 15/03/27598) 
Constituição do crédito tributário do ITBI relativo a integralização do imóvel cadas-
trado sob código cartográfi co nº 3432.41.12.0150.01001 ao patrimônio da empresa 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SANTO ANDRÉ LTDA.-EPP pelos sócios: 
BÁRBARA DI MÔNACO e AVENTINO JOÃO TEIXEIRA JUNIOR, conforme Ins-
trumento Particular de Contrato de Constituição da Sociedade datado de 02/07/2010, 
face o não atendimento da condição resolutória prevista nos artigos 5º, inciso I e 6º, § 
2º da Lei Municipal nº 12.391/2005, imputada na decisão do DRI publicada no Diário 
Ofi cial do Município em 26/03/2011, através do protocolado nº 2010/10/30787.
Data do fato gerador: 02/07/2010
Base de Cálculo Original: R$ 161.410,41
Valor do Imposto em 12/11/2015: R$ 5.556,86
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA - MATRÍCULA: 109.867-5 

 Auditor Fiscal Tributário 
  

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 ERRATA 

  Protocolo: 2010/10/38460 
 Interessado: MARIA ELITE PEREIRA 
 Cartográfico: 3334.32.52.0078.00000
 Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei Municipal nº 13.104/07 e verifi -
cando-se que a decisão de fl s. 28, publicada no DOM de 30/07/2015, contém erro de 
transcrição do número do protocolo,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LÊ:   Protocolo: 20010/3/38460 
 LEIA-SE:   Protocolo: 2010/10/38460 
Os demais dados do despacho permanecem inalterados. 

 Campinas, 30 de julho de 2015 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - Matricula 127.207-1 - Respondendo pelo CSFI-DRI/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 
 Protocolo:  2015/03/21990
 Contribuinte:  Grant Thornton Consulting Sevices Ltda
 C.C.M.:  111866-8
O Auditor Fiscal Tributário Municipal da Coordenadoria Setorial de Cadastro Mobi-
liário, no uso de suas atribuições legais,  NOTIFICA  o contribuinte Grant Thornton 
Consulting Sevices Ltda,Inscrição Municipal 111866-8, na forma disposta nos Artigos 
21, inciso IV e 22, Inciso III e Artigo 23 da Lei Municipal 13.104/07, da  LAVRA-
TURA do Auto de Infração e Imposição de Multa Nº 002098/2015 , no valor de 
 4200 . 0000 UFIC , pelo descumprimento de obrigação acessória (Ocorreu a falta de 
comunicação, no prazo legal, de alterações cadastrais, sujeitando-se a penalidade do 
artigo 56, inciso VI, "a", da Lei 12.392/05). As infrações foram identifi cadas quando 
da análise do pedido de atualização cadastral - protocolo 2015/03/19377. O contri-
buinte poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme 
Artigos 34 e 22, inciso III da Lei Municipal 13.104/07. Também poderá solicitar vistas 
do processo por meio de agendamento, acessando o endereço eletrônico http://www.
campinas.sp.gov.br/governo/fi nancas/porta/atendimento.php no link Serviço de Aten-
dimento ao Contribuinte (SAC), informando necessariamente todos os dados solicita-
dos, conforme previsto na Instrução Normativa nº 002/2014 - DCCA/SMF.
 

 HERMES ROCHA FREITAS 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

 CONVOCAÇÃO 
  

 Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 09:00 
às 16:30, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, no prazo 
de  30 (trinta) dias , sob pena de arquivamento, conforme Ordem de Serviço 05/2013 
de 07 de junho de 2013.

 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 

Prot. 2015/10/56176 - Evanilde de Fátima dos Santos Linche
Prot. 2015/10/50708 - Jenifer Cardoso
Prot. 2015/11/18829 - Tecnicon Tecnologia e Equipamentos para Obras Ltda ME. 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 
  

 CONVOCAÇÃO 
  

 Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 09:00 
às 16:30, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, no prazo 
de  30 (trinta) dias , sob pena de arquivamento, conforme Ordem de Serviço 05/2013 
de 07 de junho de 2013.

 EXPEDIENTE 

Prot. 2015/00/55539 - Luciano Nogueiro Carvalho
Prot. 2015/10/55565 - Cintia Valeria da Costa
Prot. 2015/10/54513 - Maurício Coelho de Morais
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO 

 CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE  

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS - CONVITE AOS ESTAGIÁRIOS E 
APRENDIZES 

 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta evento de 
encerramento do ciclo anual 

   VOCÊS, ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES DA PREFEITURA DE CAMPINAS, 
    ESTÃO     CONVIDADOS        PARA     O ENCERRAMENTO    DO   CICLO       2015:  

 PALESTRA:   "Inovação na Prática - Criatividade na solução de problemas", 
com o consultor Sylvio Carrera Lucchesi, do Sebrae - Campinas 

  Data: 4 de dezembro  (sexta-feira)
 Horário : 9h às 11h
 Carga Horária : 2 horas
 Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas 
Acesso pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta 
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 INSCREVA-SE através do nosso site:  https://cursosegds.campinas.sp.gov.br

 Ou através do e-mail:  rh.treinamento@campinas.sp.gov.br
 
Ou pelos telefones:  (19) 3236-9561 / (19) 3236-6982
     

 Campinas, 11 de novembro de 2015 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor de Recursos Humanos 
  

 COMUNICADO 
  

 De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:

Fátima Cristina Barros Silva, Matrícula:94803-9
Referente: Aposentadoria por Invalidez
Conclusão: Favorável. JMO: 351/15

Marcelo Lopes Soler, Matrícula:125697-1
Protocolo:2015/10/38359
Referente: Recurso de LTS
Conclusão: Contrário. JMO:325 /15

Luciano Cardoso dos Santos, Matrícula: 101354(Camprev)
Protocolo:2015/25/3104
Referente: Pensão Temporária
Conclusão: Favorável. JMO: 320/15

Carlos Aparecido Salgado Alves, Matrícula:62104-8
Protocolo:2015/10/53017
Referente: Recurso de LTS
Conclusão: Não compareceu. JMO:354/15

Luciana Siqueira Hubinger, Matrícula:110448-9
Referente: Aposentadoria por Invalidez
Conclusão: Favorável. JMO: 356/15

Maria Magali Augusto Carazzato, Matrícula: 54534-1
Protocolo:2015/10/47515
Referente: Recurso de LTS
Conclusão: Favorável. JMO:353 /15

Andre Luiz de Sena Nunes, Matrícula: 129115-7
Protocolo:2015/10/53317
Referente: Recurso de LTS
Conclusão: Respondido. JMO:355 /15
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 CONCURSO PÚBLICO - MÉDICOS (EDITAL 02/2015) 
 RETIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos RETIFICA o item 3.1 do Capítulo X, 
do Edital 02/2015 - Médicos:

 Onde se lê: 
smrh.concurso s medicos@campinas.sp.gov.br

 Leia-se: 
 smrh.concursomedicos@campinas.sp.gov.br   

Em virtude dessa retifi cação, comunicamos que o prazo para interposição de recursos 
contra os gabaritos publicados no dia 10/11/2015 fi ca prorrogado até 13/11/2015. 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 NÍVEL TÉCNICO - Edital 007/2012 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca o 
candidato abaixo relacionado, por ordem de classifi cação, a comparecer dia  17/11/15   
(terça-feira), às 14h00  , ao Salão Vermelho (térreo) do Paço Municipal - Av. An-
chieta, 200 - Centro - Campinas  ,  para realização de reunião de preenchimento de 
vagas.
O candidato (ou seu procurador, devidamente identifi cado) deverá comparecer com 
documento original de Identidade - R.G.
A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CLA NOME RG

4 ULISSES DA SILVA PAIVA MG12113927
       

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
  

 CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO 
 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EDITAL 09/2014 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem dia 
 17/11/15 (terça-feira), às 14h00, ao Salão Vermelho (térreo) do Paço Municipal - 
Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas  ,  para realização de reunião de preenchimento 
de vagas.
Os candidatos (ou seus procuradores, devidamente identifi cados) deverão comparecer 
com documento original de Identidade - R.G. 

A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Processo Seletivo. 
  Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – DISTRITO SUL 
CLA NOME RG
96 TADEU CARLOS FIGUEIREDO 355194739

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – DISTRITO LESTE 
CLA NOME RG
55 DEOMILDA BARREIRO TARTAROTTI 21819019

   
 Campinas, 12 de novembro de 2015 

 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

  

 CONVOCAÇÃO 
   

A Junta Médica Ofi cial CONVOCA (o)a servidor(a) relacionado(a) abaixo a com-
parecer em sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames 
Médicos, à Rua Onze de Agosto, nº.744, 1º Andar. 

Antonio José B. Vasconcelos, Matrícula 123411-0
Dia 16/11/15 às 08:30 hs

José Carlos B. Garroux, Matrícula 63003-9
Dia 16/11/15 às 09:30 hs

Heitor Eduardo Apolinário, Matrícula 28039-9
Dia 16/11/15 às 10:30 hs

Rosemeire Gonçalves, Matrícula 28359-2
Dia 17/11/15 às 08:30 hs

Marcia Debora Gonçalves, RG 15663014-X
Dia 17/11/15 às 09:30 hs

Paulo Cesar G. Pozzi, Matrícula 127051
Dia 17/11/15 às 10:30 hs

Edna Aragão da F. Santos, RG 32600860-3
Dia 18/11/15 às 08:30 hs

Marcio L. Gervásio, Matrícula 28381-9
Dia 18/11/15 às 09:30 hs

Julia Y. Yoshida, Matrícula 98339
Dia 23/11/15 às 08:30 hs
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR 
  

  Decreto 18.050 de 01 agosto de 2013 

De acordo com a solicitação 2015/10/56289 formulada pela Sr(a) VANESSA DA SIL-
VEIRA, decido pelo deferimento integral da Certidão do protocolado 2013/10/37428

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO 
  

   
 PORTARIA N.°85419/2015 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,

 RESOLVE 

Revogar o item da portaria n° 84216/2015, que nomeou a Sra. MARCIA REGINA 
CARDOSO PAPA GARCIA, matrícula nº 129952-2, para exercer o cargo em comis-
são de Assessor Superior nível IV, junto ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

Nomear a Sra. MARCIA REGINA CARDOSO PAPA GARCIA, matrícula nº 129952-
2, para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior nível IV, junto ao Gabinete 
do Prefeito.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
 

  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 ADMINISTRATIVO - EDITAL 008/2012 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem dia 
 17/11/2015 (terça  -feira), às 14h00  , ao Salão Vermelho (térreo) do Paço Municipal 
de Campinas   - Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião 
de preenchimento de vagas.
Os candidatos (ou seus procuradores, devidamente identifi cados) deverão comparecer 
munidos de documento original de Identidade - R.G. 
A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.

AGENTE ADMINISTRATIVO
CLA NOME RG
743 JEFFERSON DA ROCHA MOSQUIM 458250594
744 RICARDO APARECIDO CASARIN 244582427
745 JOSE DONIZETE FERREIRA 1888147
746 LUCIANA ELAINE SILVA MACCARI 228543435

   
 Campinas, 12 de novembro de 2015 

 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
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 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDITAL 06/2014 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convo-
ca a candidata abaixo relacionada, por ordem de classifi cação, a comparecer dia 
 17/11/2015 (terça  -feira), às 14h00  , ao Salão Vermelho (térreo) do   Paço Municipal 
- Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de preenchi-
mento de vagas.
A candidata (ou seu procurador, devidamente identifi cado) deverá comparecer com 
documento original de Identidade - R.G. 
A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.

AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CLA NOME RG
419 ANA PAULA COELHO MACHADO DOS SANTOS 340078157

   

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL comunica: 

  COMUNICADO 

 A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL  COMUNICA a In-
terdição tota l  do estabelecimento COLÉGIO EDIFICAR EIRELLE ME,  com 
atividade de EDUCAÇÃO INFANTIL, sob CNPF n° 19.339.934/0001-80 sito à Rua 
Catarina Iglesias Soares, 293, Vila Industrial - Campinas/SP, por estar o estabeleci-
mento em pleno funcionamento, exercendo atividade de educação infantil, sem ofe-
recer instalações físicas em condições adequadas de higiene, salubridade e segurança 
e sem Licença de Funcionamento dos órgãos sanitários competentes, Infringindo, 
portanto, a Lei Estadual 10.083/98 artigos 86, 122 inciso I e XIX, c/c resolução 44 de 
30/11/1992, itens 2.1, 4.5 e 9.3 e portaria GM/MS 321 de 26/05/1988 conforme Auto 
de Infração nº. 2566 de 26 de Outubro de 2015. 
 

 Campinas, 11 de novembro de 2015 
 SANDRA AP C P L ROCHA 

 Coordenadora VISA SUL 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A 
COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

NOROESTE 
  

 Protocolo:15/07/04957
Interessado: Lopes Cristiano José
CPF: 172.793.768-60
Assunto: Laudo de Avaliação Sanitária
Defi ro: LAS com condicionantes.

Protocolo:15/07/04958
Interessado:Lopes Cristiano José
CPF: 172.793.768-60
Assunto:Laudo Avaliação Sanitária
Defi ro: LAS com condicionantes

Protocolo:15/07/05548
Interessado:Cor Brasil Indústria e Comércio S/A
CNPJ:025.460.090047-00
Assunto:Laudo de Avaliação Sanitária
Deferido

Protocolo: 15/30/01506
Interessado: Drogaria Crisostomo Ltda-ME
CNPJ: 07.134.833/0002-75
Assunto: Alteração de dados Cadastrais
Deferido: As assunções de: Michaell Augusto Crisóstomo, CRF-SP 81159, como Res-
ponsável Técnico, e Adriana Borges, CRF-SP 60078, como RT substituta. 
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 ELOISA C. DOS SANTOS COSTA 

 Coordenadora VISA-NOROESTE 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS E 

TERAPIAS ESPECIALIZADAS - SEDITE comunica: 
 
 Protocolo: 15/07/05020 PAS 
Interessado: LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS 
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO AUTO DE INFRA-
ÇÃO Nº 6695
INDEFERIDO DEVIDO AO TEMPO TRANSCORRIDO APÓS A LAVRATURA 
DO AUTO DE INFRAÇÃO. 

 Protocolo: 15/07/05257 PAS 
Interessado: DR. ANTONIO DE PADUA FRANCESCHI
CPF: 014.345.008-53
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSI-
ÇÃO DE MULTA Nº 02107
INDEFERIDO REDUÇÃO DE 90% (NOVENTA POR CENTO) NO VALOR DA 
MULTA ARBITRADA, DEVIDO INTEMPESTIVIDADE DA SOLICITAÇÃO. 
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CECILIA COPI 

 COORDENADORA SEDITE 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTOS comunica: 

  Protocolo: 15/07/05443 PAS 
Interessado: FLG SUPERMERCADO E SOCIEDADE LTDA 
CNPJ: 19.348.261/0001-25
Assunto: DEFESA/RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO nº 6209
INDEFERIDO 

 Protocolo: 15/07/05270 PAS  
Interessado: CLAUDEMIR DA CUNHA LIMA 72376260949
CNPJ: 21.989.746/0001-40
Assunto: DEFESA/RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO nº 6210
INDEFERIDO 

 Protocolo: 15/07/05526 PAS 
Interessado: FABRI PEREIRA LANCHONETE LTDA EPP
CNPJ: 22.471.493/0001-80
Assunto: DEFESA/RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO nº 4941
DEFERIDO 

 Protocolo: 15/07/05496 PAS 
Interessado: ANDERSON TADAO HORIKAWA UTILIDADES EPP
CNPJ: 07.314.445/0001-95
Assunto: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMA-
ÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

 Protocolo: 15/07/05600 PAS 
Interessado: LESAFFRE DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 35.829.290/0007-50
Assunto: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E INSUFICIÊNCIA 
E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALA-
ÇÕES E ATIVIDADES

 Protocolo: 15/07/05491 PAS 
Interessado: CAMPINAS CHOPP COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME
CNPJ: 19.822.391/0001-58
Assunto: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMA-
ÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

 Protocolo: 15/07/05253 PAS 
Interessado: BUENO & BUENO LANCHONETE LTDA - ME
CNPJ: 15.638.595/0001-82
Assunto: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMA-
ÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

 Protocolo: 15/07/05297 PAS 
Interessado: ELENA LANCELLOTTI LARCHER - ME
CNPJ: 23.414.304/0001-09
Assunto: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 ANA MARIAN S. PINOTTI 

 Coordenadora VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL comunica: 

 

 Protocolo: 15/70/02989 PS 
Interessado: HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI - CENTRO DE ONCO-
LOGIA
Assunto: CREDENCIAMENTO DE UNIDADE PÚBLICA DISPENSADORA DO 
MEDICAMENTO A BASE DE TALIDOMIDA DA LISTA C3 (IMUNOSSUPRES-
SORES)0,
DA PORTARIA 344/98, CONFORME RDC 11/2011 
 DEFERIDO 
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 SANDRA AP C P L ROCHA 

 Coordenadora VISA SUL 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 26 DE 

OUTUBRO DE 2015 
  

 Protocolado n.º 13/10/12.779 PG 
Interessada: Secretaria Municipal de Saúde

Despacho:

À vista das informações existentes neste protocolado, das justifi cativas de fl s. 1.053 
a 1.056, bem como dos pareceres de fl s. 1.057 a 1.064/verso e 1.065 da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, 
AUTORIZO:

A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa 
TRC TELECOM Ltda., que tem por objeto a prestação de serviços de locação de 
sistema digital de radiocomunicação, para atendimento de toda a rede do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU (Termo de Contrato n.º 198/14 - fl s. 919 a 
932), sem reajuste, pelo período de 12 (doze) meses, desde que até a formalização seja 
atendida a providência indicada pelo DAJ à fl . 1.064 e verso, relativa à substituição do 
Certifi cado de Regularidade do FGTS, que se encontra vencido;

A despesa decorrente, no valor total de R$ 175.999,92 (Cento e setenta e cinco mil, 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), conforme indicado e 
justifi cado por esta Pasta e aprovado pelo Comitê Gestor à fl . 1.022;

Publique-se. Após, à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio, 
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ocasião em que deverão ser adotadas as providências indicadas pelo DAJ à fl . 41.064 
e verso, como apontado mais acima, e posteriormente, devolva-se o processo à esta 
Secretaria de Saúde para as demais providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 26 de outubro de 2015 
 DR CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 10 DE 

NOVEMBRO DE 2015 
  

 Protocolado n.º 13/10/23.749 PG 
Interessada: Secretaria Municipal de Saúde

Despacho:

À vista dos pareceres de fl s. 4.071 a 4.076 e 4.077 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A devolução das garantias contratuais prestadas em dinheiro pelas empresas Ortope-
dia Fubelle Ltda. EPP, Marcia de Fátima Bragante Ortopedia ME e Vanderlei Natalin 
Brito, referentes aos Termos de Contratos nº's 111/14, 110/14 e 112/14, para forneci-
mento parcelado de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção, a serem corrigi-
das monetariamente, nos termos do artigo 56, § 4º da Lei Federal n.º 8.666/93, haja 
vista que às fl s. 4.053, 4.060 e 4.067 esta Secretaria declarou que as empresas con-
tratadas cumpriram a contento todas as obrigações estabelecidas naqueles contratos.

À Secretaria de Finanças para providências, inclusive, certifi car as empresas em 
questão para a retirada das garantias, através de representante legal, devidamente 
credenciados, que deverão apresentar os comprovantes originais dos recolhimentos/
depósitos.

Publique-se.
 

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 DR CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
  

 A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
COMUNICA: 

  
  PROTOCOLO: 2015/10/18918 
 INTERESSADO: SANASA - SOCIEDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO S/A 
 ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA 

A Coordenadora da Vigilância Ambiental comunica o recebimento dos relatórios 
mensais de controle de qualidade de água realizados na saída do tratamento e ponto 
de consumo, das Estações de Tratamento (ETA): 1 e 2; 3 e 4, ETA Capivari, Poço 
Village referente ao Mês de Fevereiro de 2015, realizado pela SANASA - Sociedade 
de Abastecimento de Água S/A, conforme previsto no artigo 6º, item III da Resolução 
Estadual SS 65 de 12 de maio de 2005.

 PROTOCOLO: 2015/10/18917 
 INTERESSADO: SANASA - SOCIEDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO S/A 
 ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA 

A Coordenadora da Vigilância Ambiental comunica o recebimento dos relatórios men-
sais de controle de qualidade de água realizados na saída do tratamento e ponto de 
consumo, das Estações de Tratamento (ETA): 1 e 2; 3 e 4, ETA Capivari, Poço Village 
referente ao ano de 2014, realizado pela SANASA - Sociedade de Abastecimento de 
Água S/A, conforme previsto no artigo 6º, item III da Resolução Estadual SS 65 de 
12 de maio de 2005.

 PROTOCOLO: 2015/10/22942 
 INTERESSADO: SANASA - SOCIEDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO S/A 
 ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA 

A Coordenadora da Vigilância Ambiental comunica o recebimento dos relatórios men-
sais de controle de qualidade de água realizados na saída do tratamento e ponto de 
consumo, das Estações de Tratamento (ETA): 1 e 2; 3 e 4, ETA Capivari, Poço Village 
referente ao mês de março de 2015, realizado pela SANASA - Sociedade de Abaste-
cimento de Água S/A, conforme previsto no artigo 6º, item III da Resolução Estadual 
SS 65 de 12 de maio de 2005.

 PROTOCOLO: 2015/10/28222 
 INTERESSADO: SANASA - SOCIEDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO S/A 
 ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA 

A Coordenadora da Vigilância Ambiental comunica o recebimento dos relatórios men-
sais de controle de qualidade de água realizados na saída do tratamento e ponto de 
consumo, das Estações de Tratamento (ETA): 1 e 2; 3 e 4, ETA Capivari, Poço Village 
referente ao mês de abril de 2015, realizado pela SANASA - Sociedade de Abasteci-
mento de Água S/A, conforme previsto no artigo 6º, item III da Resolução Estadual 
SS 65 de 12 de maio de 2005.

 PROTOCOLO: 2015/10/33007 
 INTERESSADO: SANASA - SOCIEDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO S/A 
 ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA 

A Coordenadora da Vigilância Ambiental comunica o recebimento dos relatórios men-
sais de controle de qualidade de água realizados na saída do tratamento e ponto de 
consumo, das Estações de Tratamento (ETA): 1 e 2; 3 e 4, ETA Capivari, Poço Village 
referente ao mês de maio de 2015, realizado pela SANASA - Sociedade de Abasteci-
mento de Água S/A, conforme previsto no artigo 6º, item III da Resolução Estadual 
SS 65 de 12 de maio de 2005.

 PROTOCOLO: 2015/10/36990 
 INTERESSADO: SANASA - SOCIEDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO S/A 
 ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA 

A Coordenadora da Vigilância Ambiental comunica o recebimento dos relatórios men-
sais de controle de qualidade de água realizados na saída do tratamento e ponto de 
consumo, das Estações de Tratamento (ETA): 1 e 2; 3 e 4, ETA Capivari, Poço Village 
referente ao mês de junho de 2015, realizado pela SANASA - Sociedade de Abaste-
cimento de Água S/A, conforme previsto no artigo 6º, item III da Resolução Estadual 
SS 65 de 12 de maio de 2005.

 PROTOCOLO: 2015/10/56640 
 INTERESSADO: SANASA - SOCIEDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO S/A 
 ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA 

A Coordenadora da Vigilância Ambiental comunica o recebimento dos relatórios 
mensais de controle de qualidade de água realizados na saída do tratamento e ponto 
de consumo, das Estações de Tratamento (ETA): 1 e 2; 3 e 4, ETA Capivari, Poço 
Village referente ao mês de setembro de 2015, realizado pela SANASA - Sociedade 
de Abastecimento de Água S/A, conforme previsto no artigo 6º, item III da Resolução 
Estadual SS 65 de 12 de maio de 2005.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 IVANILDA MENDES 

 COORDENADORA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

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

PÚBLICA 

 PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR 
  

 Protocolado: 2015/10/55062 PG 
Interessado: Carvalho Filho, Antonio Celso de. 
Assunto: Pedido de Certidão
Solicita o interessado, a expedição de certidão de inteiro teor do protocolado nº 
2012/10/3036 PG. 
Considerando que o disposto no inciso XXXIV do Artigo 5º da Constituição Federal 
de 1988, assegura o direito de obter certidões nas repartições públicas para defesa de 
direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. 
Considerando, em especial, o que preceitua o Decreto Municipal nº 18.050/2013. 
O Inspetor Superintendente Geral Comandante da Guarda Municipal de Campinas, 
no uso de suas atribuições legais, defere o pedido de certidão, requerido através do 
protocolado em epígrafe, por estar em consonância com a legislação vigente, que re-
gulamenta o tema.
O interessado supra qualifi cado, deverá retirar a certidão requerida junto à Coorde-
nadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito, nos termos do Artigo 9º do 
referido Decreto Municipal.  

 Campinas, 05 de novembro de 2015 
 EDSON RIZZO 

 Inspetor Superintendente Geral Comandante da Guarda Municipal de Campinas 
  

 PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR   
 Protocolado: 2015/10/53083 PG 
Interessado: Ramos, Sávio Augusto Borba. 
Assunto: Pedido de Certidão
Solicita o interessado, a expedição de certidão de inteiro teor do protocolado nº 
2014/10/66881 PG. 
Considerando que o disposto no inciso XXXIV do Artigo 5º da Constituição Federal 
de 1988, assegura o direito de obter certidões nas repartições públicas para defesa de 
direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. 
Considerando, em especial, o que preceitua o Decreto Municipal nº 18.050/2013. 
O Inspetor Superintendente Geral Comandante da Guarda Municipal de Campinas, 
no uso de suas atribuições legais, defere o pedido de certidão, requerido através do 
protocolado em epígrafe, por estar em consonância com a legislação vigente, que re-
gulamenta o tema.
O interessado supra qualifi cado, deverá retirar a certidão requerida junto à Coorde-
nadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito, nos termos do Artigo 9º do 
referido Decreto Municipal. 
 

 Campinas, 05 de novembro de 2015 
 EDSON RIZZO 

 Inspetor Superintendente Geral Comandante da Guarda Municipal de Campinas 
 EDSON RIZZO 

 Inspetor Superintendente Geral Comandante da Guarda Municipal de Campinas 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituida na Lei 09/03, estabelecendo que devam executar a limpeza do 
passeio, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da 
presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas 
nos citados diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

CÓD. CARTO-
GRÁFICO NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

JOAO GEBRA 3411.64.84.0122 29786 J CENTENARIO 21 2015/156/4738
 

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - LIMPEZA 
DE PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
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tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para limpeza do passeio dos imóveis abaixo relacionados 
nos respectivos prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultado aos proprie-
tários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa 
e posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO CÓD. CARTOGRÁFICO AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

ESPOLIO DE 
NORBERTO 

RIGOTTI 
JUNIOR

3252.64.50.0346.01001 13525 JARDIM SAN-
TA GENEBRA 1-SUB 2015/156/1065

 

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE 
TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução da limpeza dos terrenos abaixo relaciona-
dos nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de 
Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a 
interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da pre-
sente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO CÓD. CARTOGRÁFICO AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

SULMAR 
COSTA GON-

CALVES
3244.12.15.0071.00000 13029

JARDIM 
MYRIAM 

MOREIRA DA 
COSTA

7 2015/156/3115

 

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
CONSTRUÇÃO DE MURO E/OU ALAMBRADO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de muro ou alambrado nos terrenos abaixo 
relacionados nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos 
Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprie-
tários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar 
da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e 
posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO CÓD. CARTOGRÁFICO AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

SULMAR 
COSTA GON-

CALVES
3244.12.15.0071.00000 13535

JARDIM 
MYRIAM 

MOREIRA DA 
COSTA

7 2015/156/3115
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 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA PAVIMENTAR 
O PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para pavimentação do passeio nos terrenos abaixo relacio-
nados, nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultada aos pro-
prietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa 
e posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO CÓD. CARTOGRÁFICO AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

SULMAR 
COSTA GON-

CALVES
3244.12.15.0071.00000 13546

JARDIM 
MYRIAM 

MOREIRA DA 
COSTA

7 2015/156/3115

 

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos - COFIT 

 Protocolo:2009/70/1811
Interessado: COFIT/Antônio de Paula Finardi

DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº s 6394/2009 e 
7488/2009. 

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA 

 CONVOCAÇÃO 
 CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE ACOMPANHAMEN-

TO DOS CONVÊNIOS MTE/SENAES 
 CONVOCAMOS os membros do Comitê de Acompanhamento dos Convênios MTE/
SENAES 0031/2012 Edital 003 e 0033/2012 Edital 004, publicado em Diário Ofi cial 
no dia 28 de Agosto de 2015 para Reunião Ordinária a realizar-se nos dias 17/11/2015 
(terça feira) e 19/11/2015(quinta-feira) no Auditório do Centro Público de Economia 
Solidária, localizado na Avenida Campos Salles, n° 427 - Centro, neste Município de 
Campinas, sendo:
 Comitê 0031/12 dia 17/11/2015 das 08h00 às 10h30. 
 Comitê 0033/12 dia 19/11/2015 das 14h00 às 16h30 
 Pauta: 
I- Leitura da ata da reunião do dia 23/10/2015;
II - Andamentos do projeto e das licitações;
III- Leitura e aprovação do Regimento Interno da Comissão de acompanhamento.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  EMITIDO O ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC Nº110/15 - ARI 
PROT.15/11/19029 CELSO LUIZ CAPOVILLA
 DEFERIDOS ON-LINE 
PROT.15/99/323 JORGE HENRIQUE DE CARVALHO - PROT.15/99/277 CRISTIANO KALIL MEIBACH - 
PROT.15/99/288 ALEXANDRE BERTUQUI - PROT.15/99/328 JOSÉ LUIZ BAQUIRO - PROT.15/99/317 HE-
LOISA HELENA RODRIGUES LEITE - PROT.14/99/30 GILMAR A. DE SOUZA
 DEFERIDOS 
PROT.13/11/6723 JOSIAS CARDOSO - PROT.15/11/17446 SILVIA DE SOUZA - PROT.15/11/17485 ATRA 
EMPREENDIMENTO - PROT.15/11/15106 LUCAS DELGADO DE OLIVEIRA - PROT.15/11/1534 HE-
LIO CAPPI - PROT.14/11/19518 CESAR LUIS DO NASCIMENTO - PROT.15/11/15218 ANDRÉ ALVES - 
PROT.15/11/16829 HABRIGA ADMINISTRAÇÃO DE BENS - PROT.15/11/13746 JOSÉ BELAI GARAVELO 
- PROT.14/11/20816 GENIVALDO MONTEIRO
 INDEFERIDOS  
PROT.14/10/35440 JOSÉ BENEDITO DA SILVA - PROT.15/11/104 EDSON CAMILLO
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.15/11/1505 JAIR DOMINGOS LEONARDO - PROT.15/11/947 JOSÉ ROBERTO BOMBONAT-
TI - PROT.14/11/13127 RITA CIBELLE M. DASSI - PROT.15/11/4273 RAFAELA RUI PRADO FER-
NANDES - PROT.15/11/548 MARLENE LUCIENE DOS SANTOS - PROT.15/11/17948 ALCIDES CA-
GLIARI - PROT.15/11/16571 ANTONIO DE JESUS RUIZ - PROT.15/11/3526 MARILENE FERREIRA 
BACELAR - PROT.15/11/3652 HEITOR FERNANDES DE QUEIROZ - PROT.15/11/15732 SERGIO 
LUIZ DE FREITAS - PROT.15/11/18360 BLZ EMPREENDIMENTOS - PROT.15/11/18084 JULIANA DE 
FREITAS - PROT.15/11/2820 LIVING LARANJAL - PROT.15/11/14038 FERNANDO COSTA NETO - 
PROT.15/11/18834 PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO - PROT.15/11/18851 GABRIEL AUGUSTO ROZA 
- PROT.15/03/20602 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL - PROT.15/11/17158 LICIA CRISTINA RI-
BEIRO - PROT.15/11/18600 MARCELO GORAIEB - PROT.14/11/21895 ANTONIO LIMA - PROT.14/11/3711 
CARMEN SILVA GARCIA - PROT.15/11/16804 RICARDO FERREIRA - PROT.15/11/585 FUNDAÇÃO BE-
ZERRA DE MENEZES - PROT.14/11/10289 MARCOS CESAR PIGATTO - PROT.15/11/4638 JOSÉ PATRICIO 
E. BACAGLINI - PROT.15/11/13494 VALDIR AMADO JUNIOR - PROT.15/11/15181 MAURO TORRES DO 
PRADO - PROT.13/10/7812 FABIO ALVES DE OLIVEIRA - PROT.15/1/15745 JORGE LUIS SIQUEIRA - 
PROT.15/11/15927 JAIME GONÇALVES DIAS
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS 
PROT.15/11/17921 GERALDO MEDEIROS ANALHA - PROT.15/11/16699 VERA LUCIA DE OLIVEIRA - 
PROT.15/11/18443 EDUARDO BORCHETI ABUD - PROT.15/11/18459 MARIA JOSÉ LOPES RESENDE
 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
 PROT.15/11/16783 ILIDIO SANVIDO CARDOSO  -  PROT.15/11/18248 MARIO MARQUES 
 
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTO. DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  
  DEFERIDOS 
PROT.12/11/14886 ESPÓLIO DE MIGUEL JOSÉ PRAETTA 
INDEFERIDOS
 PROT.15/10/17279 KATIA SILVA - PROT.15/11/2684 MARIO RICARDO RODRIGUES - PROT.15/11/16595 
DEYSE PAIVA DE OLIVEIRA - PROT.15/11/16787 MF SPORTS - PROT.15/11/14825 MARCIA ANDREIA 
DE ASSIS - PROT.15/11/16836 CPS 2 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - PROT.15/11/10389 SAMOGIN 
OLIVEIRA INDÚSTRIA - PROT.15/11/10427 CLAUDINA KATSURAGAWA - PROT.15/11/16607 FER-
NANDO HENRIQUE VIEIRA - PROT.15/11/14416 GIVALDO FERREIRA DE LIMA - PROT.15/11/15872 
MDR DO ESPÍRITO SANTO - PROT.15/11/9164 E PROT.15/11/15173 JOSÉ MAURO AVILA TEIXEIRA - 
PROT.15/11/10793 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO - PROT.15/10/50681 VICENTE MA-
NOEL JULIÃO FILHO - PROT.15/11/9026 LOJA DE CONVENIÊNCIA - PROT.15/11/13964 RICHAD KING - 
PROT.15/11/9353, PROT.15/11/17594 E PROT.15/11/17595 ALFREDO LUIZ KUSSSLER - PROT.15/11/13891 
COBRA TELECOMUNICAÇÕES TECNOLOGIA
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.15/11/4604 PEDRO CERVILLA - PROT.15/11/5385 SIMONE C. ANACHETO DA SILVA
 COMPAREÇA O INTERESSADO SITO À AV ANCHIETA Nº200, 2º ANDAR GUICHÊ DE ATENDIMEN-
TO TOMAR CIÊNCIA.  
 PRAZO IMEDIATO 
PROT.15/156/7116 CAMILE KAORI YAMAZAKI - INT Nº 0347
 PRAZO DE 05 DIAS 
PROT.15/156/7116 CAMILE KAORI YAMAZAKI - INT Nº 0348
PROT.15/11/18187 REGIS ACESSÓRIOS - INT Nº1593
 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS 
PROT.15/11/16665 AUTO VISÃO CAMPINAS VISTORIAS 
 CONCEDIDO PRAZO DE 120 DIAS 
PROT.15/11/14263 RENATA CRISTINA SILVA
 CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS 
PROT.15/10/56198 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAMBURIÚ 
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO 
  

 GABINETE DO SECRETARIO   
  DIFIRO PROTOCOLO Nº15/11/19123 PRAZO DE FUNCIONAMENTO DE 360 (TREZENTOS E SES-
SENTA) DIAS, PARA A EXTRUTÉCNICA CENTRO DE TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA, À 
AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP, Nº 7874 - BAIRRO SATÉLITE IRIS. 
PROT.15/11/19123 EXTRUTÉCNICA CENTRO DE TECNOLOGIA 
 DEFIRO 
PROT615/11/18258 CHEVAUX EVENTOS LTDA
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CAMPINAS 
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 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Prot. 2015/10/56629 
 Interessado: MHG Gráfica e Editora Ltda Me. 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
torna público o deferimento da solicitação de dilação de prazo por 60 (sessenta) dias 
corridos a partir da data desta publicação, para atendimento ao Auto de Inspeção 
1897/2015 de 03/11/15.

 Campinas, 12 de novembro de 2015. 

Carolina Quadros
Agente de Fiscalização Ambiental
Matrícula 123.026-3
 

  

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 Republicação de 11/11/2015, por conter incorreções. 

  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº14/10/28813
INTERESSADO: Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
PREGÃO ELETRÔNICO: nº370/14
OBJETO: Registro de Preços de serviços de buffet e fornecimento de alimentos pre-
parados (kit lanche).

Face os elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no 
artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013, 
AUTORIZO a despesa a favor da empresa TMS SERVIÇOS LTDA, no valor total de 
R$ 4.453,50 (Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e treis reais e cinquenta centavos), 
conforme Ata de Registro de Preços nº 095/15, ítem 1.

Publique-se na forma da lei. 
 

 Campinas, 09 de novembro de 2015 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
  

 COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Prot.   2012/10/31302 
 Interessado: RCM Eletromecânica Ltda. 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tor-
na público o INDEFERIMENTO da solicitação de dilação de prazo para atendimento 
aos Autos de Inspeção nº 1971/2015 de 21/09/15 e 1884/2015 de 06/11/15.

 Campinas, 12 de novembro de 2015. 

Carolina Quadros
Agente de Fiscalização Ambiental
Matrícula 123.026-3
 

  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:  2015000525    
 Interessado:   U A P FERRAMENTARIA LTDA EPP   
 
 A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema  online , no prazo de 20 (vinte) 
dias:
- Comprovantes da destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados 
no processo produtivo (papel, plástico, cavacos de metal, embalagens de produtos 
químicos e luvas de couro contaminadas);
- A empresa deverá manter a área externa livre de materiais em desuso e/ou resíduos 
sólidos que possam acumular água transformando-se em criadouros de mosquitos da 
Dengue, em atendimento ao Auto de Inspeção n° 01802;
- A empresa deverá providenciar dispositivos de contenção para o armazenamento de 
produtos químicos (óleo), de modo a evitar eventuais vazamentos, em atendimento ao 
Auto de Inspeção nº 01802;
- O local de armazenamento dos resíduos sólidos deverá ser organizado de modo a 
promover a correta segregação dos mesmos e garantir melhor valor agregado aos ma-
teriais a serem reciclados.

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com 
Técnico. Fone 2116-0573 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 Engenheira Ambiental 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo LAO:  2015001016 
 Interessado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sis-
tema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação:

1. Matrícula atualizada em até 180 dias do lote com área de 20.230,04 m2; 
2. Contrato Social;
3. Cópia do espelho do carne do IPTU ou ITR do último exercício relativo ao imóvel 
onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento.
Os documentos solicitados devem ser inseridos nos campos de "Documentação com-
plementar".

Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do email:luiz.vogel@campinas.
sp.gov.br
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 LUIZ FERNANDO VOGEL 

 Engenheiro Agrônomo 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo:  2015001058 
 Interessado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sis-
tema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação:

1. Matrícula atualizada em até 180 dias do lote com área de 18.037,75 m2; 
2. Contrato Social, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral de pessoa jurídica;
3. Cópia do espelho do carne do IPTU ou ITR do último exercício relativo ao imóvel 
onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
4. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por instrumento de procu-
ração.
Os documentos solicitados devem ser inseridos nos campos de "Documentação com-
plementar".
Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do email:luiz.vogel@campinas.
sp.gov.br
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 LUIZ FERNANDO VOGEL 

 Engenheiro Agrônomo 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 NOTIFICAÇÃO 
  

 Fica o requerente abaixo relacionado notifi cado por meio desta solicitar a Vossa Se-
nhoria que compareça à nossa sede situada na Rua Sacramento, 374, Centro, Campi-
nas-SP, no prazo de  30 (trinta) dias  a contar da publicação desta para que  forneça 
documentos que comprovem dependência econômica. 
A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
Processo Administrativo Nº 2015/25/3202
 Jonas Pereira Dias 
 

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 ALINE PÉCORA 

 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 
  

 NOTIFICAÇÃO 
  

 Fica o requerente abaixo relacionado notifi cado por meio desta solicitar a Vossa Se-
nhoria que compareça à nossa sede situada na Rua Sacramento, 374, Centro, Campi-
nas-SP, no prazo de  30 (trinta) dias  a contar da publicação desta para que  forneça 
documentos que comprovem dependência econômica. 
A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
Processo Administrativo Nº 2015/25/3458
 LUIZA DE BARROS 
 

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 ALINE PÉCORA 

 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 
  

 NOTIFICAÇÃO   
 Servidores matrículas 35163-6 e 27932-3
Considerando Laudo da Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
onde fi cou constatada sua incapacidade total e permanente para o trabalho,  convoca-
mos  seu comparecimento no dia  17/11/2015, as 15:00 hs , na  Rua Sacramento, 374 
- Centro , para que nos apresente a documentação necessária para abertura do processo 
de aposentadoria. 
 O não comparecimento ou falta dos documentos abaixo relacionados implicará 
no prosseguimento e finalização do processo, considerando apenas o período tra-
balhado na Prefeitura Municipal de Campinas. 
Trazer os seguintes documentos:  (original e cópia) 
 - cópia do RG, CPF, PIS / PASEP, título de eleitor  
 - comprovante de residência, último holerite  
 - carteira de trabalho (número, série, data emissão)  
 - certidão de casamento  
 - certidão de nascimento dos fi lhos menores  
 - CTC original (se for o caso) 
 

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 ALINE PÉCORA 

 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 
  

 NOTIFICAÇÃO   
 Fica o requerente abaixo relacionado notifi cado por meio desta solicitar a Vossa Se-
nhoria que compareça à nossa sede situada na Rua Sacramento, 374, Centro, Campi-
nas-SP, no prazo de  30 (trinta) dias  a contar da publicação desta para que  forneça 
documento original de interdição ou tutela. 
A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
Processo Administrativo Nº 2015/25/2445
 Expedito Santana Filho 
 Curadora: Maria das Mercês de Azevedo Santana  

 Campinas, 10 de novembro de 2015 
 ALINE PÉCORA 

 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 
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 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Acham-se abertas na Área de Licitações do H.M.M.G., sito Av. Prefeito Faria Lima, 
s/nº. - 2ºandar (Complexo Administrativo), Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 
3772-5865, as licitações:  A)  Pregão eletrônico nº.113/2015 - Prot. nº. 627/2015, aqui-
sição de dietas enterais, suprimentos, fórmulas infantis e módulos mediante sistema 
de registro de preços, o acolhimento das propostas será a partir das 08h00 do dia 
13/11/2015, a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 26/11/2015, e a data da 
disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 26/11/2015. Os interessados poderão retirar 
o edital a partir do dia 13/11/2015, através do  site:  www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou 
pelo  e-mail:  licitacoes@hmmg.sp.gov.br.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO 
 Pregoeiro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESAS 

  
 (Republicado por conter incorreções)
 CARTA CONVITE Nº 14/2015 
 PROCESSO Nº 820/2015 
 OBJETO:  Aquisição de beliche em aço, cama em aço e colchão de espuma. 
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e considerando a 
manifestação da área técnica, resolvo:
 HOMOLOGAR  a licitação em epigrafe ,  bem como  ADJUDICAR  e  AUTORIZAR  
a despesa a favor da empresa Moon Sea Comercial Ltda-ME., para os itens 01, 02 e 
03 no valor total de R$ 25.278,00 (Vinte e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais).
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de 
correio eletrônico, arquivo contendo o Termo de Contrato, para assinatura do represen-
tante legal da empresa, para posterior devolução em 03 (três) vias assinadas, através de 
sedex encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, lo-
calizado no 1º andar do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. 
Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP, no 
prazo de 05 (cinco) corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ).
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  91/2015 
 PROCESSO   Nº 571/2015 
 OBJETO:  Aquisição de medicamentos antibióticos ( albendazol, amicacina e ou-
tros ), mediante o Sistema de Registro de Preços.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 1) REVOGAR  os itens 01, 05, 13, 14 e 17 por não haver propostas em condições de 
cotejo e os itens 03, 09, 10, 11, 14, 16 e 18 por não constar interessados na formulação 
de propostas.
 2) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 91/2015 , adjudicando o objeto em epí-
grafe às empresas abaixo especifi cadas:
 -  TC Atual Comércio de Medicamentos Ltda., para o item 02 (R$ 4,00); 
- CM Hospitalar Ltda., para o item 04 (R$ 183,07);
- Cristalia Prods. Químicos Farmacêuticos Ltda., para os itens 12 (R$ 3,75) e 15 (R$ 
8,80);
- Profarma Specialty S/A., para os itens 06 (R$ 615,00) e 07 (R$ 780,00);
- Hospfar Ind. e Com. de Prods. Hospitalares Ltda., para o item 08 (R$ 5,81);
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para as licitantes vencedoras, através 
de correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do 
representante legal da empresa, para posterior devolução em 03 (três) vias assinadas, 
através de sedex no prazo de três dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado 
ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no 1º andar 
do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima 
nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 ERRATA 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº   47/2015 
 PROCESSO   Nº290/2015 
 OBJETO:  Aquisição de material hospitalar (sonda endotraqueal), mediante o Sistema 
de Registro de Preços.
Onde se lê:
 -  Cirúrgica Fernandes Com. de Mat. Cir. e Hosp. Soc. Ltda., para os itens 01 (R$ 
21,83), 02 (R$ 21,83), 03 (R$ 21,83), 04 (R$ 21,83), 05 (R$ 21,83), 06 (R$ 21,83), 
27 (R$ 2,85),  28 (R$ 2,85) , 29 (R$ 2,85), 30 (R$ 2,85), 31 (R$ 2,85), 32 (R$ 2,85) e 
33 (R$ 2,85);
Leia-se:
 -  Cirúrgica Fernandes Com. de Mat. Cir. e Hosp. Soc. Ltda., para os itens 01 (R$ 
21,83), 02 (R$ 21,83), 03 (R$ 21,83), 04 (R$ 21,83), 05 (R$ 21,83), 06 (R$ 21,83), 
27 (R$ 2,85),  28 (R$ 2,245) , 29 (R$ 2,85), 30 (R$ 2,85), 31 (R$ 2,85), 32 (R$ 2,85) 
e 33 (R$ 2,85); 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 MARCELO RIBEIRO 

 Pregoeiro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
  

 EXTRATO 
  

  Protocolo nº:  383/2014.  Modalidade: Pregão Presencial nº:  104/2014.  Termo de 
Aditamento. Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial e equi-

pamentos de refrigeração, com fornecimento global de peças, acessórios, insumos e 
ferramentais necessários.  Empresa:  Ecolave - Comércio de Máquinas Ltda.  Valor: 
 R$ 207.996,00.  Prazo de prorrogação da vigência do contrato:  12 (doze) meses, a 
contar da data de 03/11/2015. 

 Protocolo nº:  499/2015. Modalidade: Pregão Eletrônico nº:  66/2015. Ata de Regis-
tro de Preços. Objeto:  Aquisição de enxoval hospitalar, mediante sistema de registro 
de preços.  Empresa:  Brintex Comércio de Tecidos Ltda.  Valor:  R$ 7.050,00.  Empre-
sa:  Confecções Gigantex Ltda.  Valor:  R$ 332.615,00.  Empresa:  Potenza Confecções 
e Comércio em Geral Eirelli EPP.  Valor:  R$ 664.430,00.  Prazo:  12 (doze) meses, a 
contar da data da assinatura das Atas-05/11/2015.

 Protocolo nº:  436/2014. Modalidade: Pregão Eletrônico nº:  98/2014. Ata de Re-
gistro de Preços. Objeto:  Aquisição de materiais médicos hospitalares, mediante 
sistema de registro de preços.  Empresa:  De Pauli Comércio e Repres. Import. e Exp. 
Ltda.  Valor:  R$ 5.610,00.  Prazo:  12 (doze) meses, a contar da data d a assinatura da 
Ata -05/11/2015.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 CONVOCAÇÃO 
  

 CONVOCAMOS os candidatos abaixo a comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a contar da data de publicação desta convocação, na Informática de 
Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Bernardo de Sousa Campos, nº 42 
- Praça Dom Barreto - Ponte Preta - Campinas/SP, para tratar de sua admissão no cargo 
de  Analista de Sistemas Jr. - Sistemas , para o qual foram aprovados e classifi cados 
no Concurso Público  IMA 02/2015  desta empresa, sob pena de ser entendido o não 
comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.
1 -  PAULA WHITAKER BORTOLUCCI ALVARO BUENO , portadora do  RG: 
22.551.063-7  classifi cada em  21º  lugar.
2 -  ANDERSON TEIXEIRA BUENO , portador do  RG: 46.429.480-0  classifi cado 
em  22º  lugar. 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LEILÃO 
  

  LEILÃO N. 2015/03 - PARA ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE HIDRÔMETROS 
USADOS.  A SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 
S/A - SANASA CAMPINAS,  com sede na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Pre-
ta, Campinas/SP, por determinação de seu Diretor Presidente Arly de Lara Romêo, 
faz saber a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que  no dia 1 de 
dezembro de 2015, às 10h,  no Auditório Capivari localizado na Sede da SANASA, 
ocorrerá o Leilão para alienação de sucatas de hidrômetros usados, em bronze/latão, 
de diversas marcas, de sua propriedade, com as seguintes características: quantidade 
estimada de 50.000 kg com valor mínimo inicial dos lances de R$ 7,20/kg e contrato 
com vigência de 12 meses. As pessoas interessadas em participar deste Leilão deve-
rão comunicar sua intenção à Gerência de Compras e Licitações através do endereço 
eletrônico compras13@sanasa.com.br, informando os seguintes dados: nome, endere-
ço, CPF ou CNPJ, endereço eletrônico e telefone, solicitando que todas as eventuais 
alterações do edital lhes sejam enviadas. O edital completo encontra-se no site www.
sanasa.com.br.
  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
  

 HOMOLOGAÇÃO 
  

 Pregão n. 2015/146 - Eletrônico. Objeto: AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSÍ-
VEIS PARA INSTALAÇÃO NA EEE OLIMPIA. Comunicamos a homologação do 
pregão à empresa SULZER PUMPS WASTERWATER BRASIL LTDA., lote 01, va-
lor total R$ 25.700,00.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 
  

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC 
  

  AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO 
  
 Encontra-se aberta na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, Autarquia Munici-
pal de Campinas, com sede na Praça Voluntários de 32 s/nº, Bairro Swift, CEP 
13041-900, em atendimento ao protocolo nº 5313/2015 o PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 23/2015, referente à contratação   de empresa   especializada para prestação 
de serviços de manutenção corretiva em 34 (TRINTA E QUATRO) VEÍCULOS 
LEVES, UTILITÁRIOS MULTIMARCAS E 07(SETE) - VEÍCULOS PESA-
DOS, com fornecimento de peças e acessórios originais, compreendendo os se-
guintes tipos de serviços: LOTE 1 - mecânica, abrangendo lavagem completa (in-
cluindo lubrificação e engraxamento), alinhamento de direção, balanceamento 
de roda, cambagem, troca de óleo e conserto/reparo de pneus; LOTE 2 - elétrica 
LOTE 3-funilaria, pintura, LOTE 4 - vidraçaria, LOTE 5 - tapeçaria, e, LOTE 
6 - Veículos Pesados, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, dos veículos que compõem a frota da SETEC - Serviços Técnicos Gerais  , 
para o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo igual período, 
até o prazo máximo de 60(sessenta) meses, pelo critério de menor preço, de acor-
do com a necessidade desta Autarquia   conforme especificações relacionadas no 
  Memorial Descritivo - Anexo I, e nas condições contidas neste instrumento con-
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vocatório, em atendimento ao protocolo nº 5313/2015  .   
  
 Início de acolhimento das propostas às 08:00 horas do dia 27/11/2015 abertura 
das propostas às 09:00 horas do dia 30/11/2015 e início da disputa de preços às 
09:30 horas do dia 30/11/2015.  
 Disponibilidade do Edital:  no portal eletrônico:  https://www.licitacoes-e.com.br; 
http://www.setec.sp.gov.br/portal-da-transparencia-2/edital-de-licitacao/ 
 Telefone para contato (19) 3734.6138. 
  
 Campinas, 12 de novembro de 2015. 
 

 ENIVAL ALVES FERREIRA 
 PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOEIRO 

  

 COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC 
  

   RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

 PREGÃO Nº 24/2015  
 PROTOCOLO Nº 8543 DE 10/09/2015  

ASSUNTO: Contratação de Empresa Seguradora para realização de Seguro da Frota 
de Veículos da Autarquia

No anexo I - folha 19 onde se lê " 15(quinze) dias ", leia-se " 30(trinta) dias ".

Por não haver prejuízo, quanto ao prazo de julgamento e por referida alteração não 
interferir na elaboração de propostas, permanecem inalteradas todas demais cláusulas, 
especialmente sobre, data e hora do certame.

 Campinas, 12 de Novembro de 2015 
 

 ENIVAL ALVES FERREIRA 
 PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOEIRO 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 47ª REUNIÃO SOLENE 

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 47ª REUNIÃO SOLENE, A SER REALIZA-
DA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, TERÇA-FEIRA, ÀS 20H, NO 
SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

DA UNICAMP, SITUADO NA RUA MONTEIRO LOBATO, Nº 80 - CIDA-
DE UNIVERSITÁRIA. 

 Ficam os senhores vereadores convocados para a 47ª Reunião Solene, a ser realizada 
no dia 17 de novembro de 2015, terça-feira, às 20h, no Salão Nobre da Faculdade de 
Engenharia de Alimentos da Unicamp, situado na Rua Monteiro Lobato, nº 80 - Cida-
de Universitária, oportunidade na qual será entregue Título de Cidadão Campineiro a 
Roberto Hermínio Moretti.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  

 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER REA-

LIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18 
HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 

  PRIMEIRA PARTE 
 PEQUENO EXPEDIENTE  
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa.
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário.
3 - Comunicados dos senhores vereadores.
 SEGUNDA PARTE 
 ORDEM DO DIA 
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2294/15, devidamente apro-
vado: 
 1)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 173/15, 
Processo nº 220.423, de autoria do senhor Luis Yabiku, que concede Diploma "Noel 
Rosa" a Raimundo Nonato Falcão (Juninho Fortaleza) in memoriam.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2295/15, devidamente apro-
vado: 
 2)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 172/15, 
Processo nº 220.422, de autoria do senhor Aurélio Cláudio, que concede Diploma 
"Noel Rosa" a Ilcéi Mirian e Aureluce Santos.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2296/15, devidamente apro-
vado: 
 3)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 174/15, 
Processo nº 220.424, de autoria do senhor Jeziel Silva, que concede Diploma "Noel 
Rosa" a Hailton Benedito Simplicio (Nenão do Pandeiro) in memoriam.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2299/15, devidamente apro-
vado: 
 4)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 169/15, 
Processo nº 220.327, de autoria do senhor Tico Costa, que concede Diploma de Mérito 
Cultural ao professor Arlei Bernardo.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2300/15, devidamente apro-
vado: 
 5)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 121/15, 
Processo nº 219.663, de autoria do senhor Gustavo Petta, que concede o Título de 
Cidadão Campineiro a Ricardo Hasson Sayeg. Parecer da Comissão Especial de Hon-
raria, favorável.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2313/15, devidamente apro-
vado: 
 6)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 215/15, Processo nº 219.454, de autoria 
do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a destinar 50% (cinquenta por 
cento) dos recursos de que trata o art. 97, §§ 1º e 2º do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, para pagamento de precatórios mediante acordo judicial.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2314/15, devidamente apro-
vado: 
 7)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 467/13, Processo nº 215.408, com 
emenda, de autoria do senhor Jeziel Silva, que dispõe sobre a entrada de acompanhan-

tes com portadores de necessidades especiais que precisam de acompanhamento em 
locais destinados à diversão, espetáculos teatrais e musicais, exibições cinematográfi -
cas, atrações ou eventos esportivos e artísticos em geral. Pareceres das Comissões de 
Constituição e Legalidade, de Pessoas com Defi ciência Física ou Mobilidade Redu-
zida, de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor e de Finanças e Orçamento, 
favoráveis. 
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2322/15, devidamente apro-
vado: 
 8)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 354/15, Processo nº 
220.431, de autoria do senhor Luiz Rossini, que institui o dia 09 de dezembro como o 
"Dia Municipal de Combate à Corrupção".
 Incluído na pauta a Requerimento nº 2311/15, nos termos do § 1º do artigo 144 
do Regimento Interno: 
 9)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 450/13, Processo nº 215.309, com 
emenda, de autoria dos senhores Jeziel Silva e Pedro Tourinho, que institui o Plano 
Municipal para Humanização do Parto, dispõe sobre a administração de analgesia em 
partos naturais de gestantes no município de Campinas. Pareceres das Comissões de 
Constituição e Legalidade, de Administração Pública, da Mulher e de Política Social e 
Saúde, favoráveis ao projeto e à emenda. 
 10)  2ª discussão e votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 145/15, Processo 
nº 218.888, de autoria do senhor Campos Filho, que acrescenta parágrafo único ao art. 
222 da Lei Orgânica do Município de Campinas. Parecer da Comissão de Constituição 
e Legalidade, favorável.
 11)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 100/15, 
Processo nº 219.443, de autoria do senhor Rafa Zimbaldi, que concede Medalha 
Exemplo Digno para o Capitão da Polícia Militar Alexandre Rodrigues Cabrera. Pare-
cer da Comissão Especial de Honraria, favorável. 
 12)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 101/15, 
Processo nº 219.444, de autoria do senhor Rafa Zimbaldi, que concede a Medalha 
Exemplo Digno para o policial militar Rodrigo Braga. Parecer da Comissão Especial 
de Honraria, favorável. 
 13)  Matérias adiadas de Reunião anterior.
 14)  Discussão e votação de ata.
 15)  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.
 TERCEIRA PARTE 
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  

 RESOLUÇÃO Nº 908, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015. 
(PUBLICADA NOVAMENTE POR INCORREÇÃO) 

 SUPRIME DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO Nº 717, DE 16 DE DEZEM-
BRO DE 1999, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE HONRARIAS 
PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVI-

DÊNCIAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Rafa Zimbaldi, seu Presidente, promulgo a se-
guinte Resolução:
 Art. 1º  Fica suprimido o §4º do art. 15 S da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 
1999:
"Art. 15 S -.......................................
..........................................................
§ 4º  SUPRIMIDO "(NR)
 Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 11 de novembro de 2015 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  autoria: Vereadores Luiz Rossini e Antonio Flôres 
 PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 11 DE NOVEMBRO 
DE 2015.  
 

 ISRAEL MAZZO 
 Diretor-Geral 

 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER REA-
LIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015, QUARTA-FEIRA, ÀS 18 

HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 
  PRIMEIRA PARTE 
 PEQUENO EXPEDIENTE  
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa.
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário.
3 - Comunicados dos senhores vereadores.
 SEGUNDA PARTE 
 ORDEM DO DIA 
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2272/15, devidamente apro-
vado: 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 311/15, Processo nº 220.023, de autoria 
do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a desafetação de área de praça da classe de 
bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens especiais, de 
propriedade da Municipalidade, com a fi nalidade que especifi ca. Parecer da Comissão 
de Constituição e Legalidade, favorável.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2330/15, devidamente apro-
vado: 
 2)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 161/15, 
Processo nº 220.072, de autoria do Senhor Gustavo Petta, que concede Medalha 
Exemplo Digno a Wagner Gonçalves de Carvalho. Parecer da Comissão Especial de 
Honraria, favorável.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2338/15, devidamente apro-
vado: 
 3)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 176/15, 
Processo nº 220.447, de autoria da Mesa da Câmara, que concede o Título de Cidadão 
Campineiro ao senhor Darlan de Ávila Lima.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2348/15, devidamente apro-
vado: 
 4)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 109/15, Processo nº 218.732, de autoria 
do Prefeito Municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso de área pública 
municipal ao governo do estado de São Paulo e dá outras providências. Pareceres da 
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Comissão de Constituição e Legalidade, da Comissão de Política Urbana e da Comis-
são de Administração Pública, favoráveis.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2353/15, devidamente apro-
vado: 
 5)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 55/15, Processo nº 
220.019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação da Coordenado-
ria Setorial de Análises de Incentivos Fiscais e dá outras providências.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2354/15, devidamente apro-
vado: 
 6)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 28/15, Processo nº 
219.214, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a alienação de imóvel 
de propriedade municipal para pagamento de área desapropriada pela Prefeitura Mu-
nicipal, em função da execução e pavimentação de trecho da via expressa Suleste, 
neste município, na forma que especifi ca. Pareceres da Comissão de Constituição e 
Legalidade e da Comissão de Política Urbana, favoráveis.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2355/15, devidamente apro-
vado: 
 7)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 27/15, Processo nº 
219.213, de autoria do Prefeito Municipal, que desincorpora da classe de bens espe-
ciais e transfere para a classe de bens dominicais áreas públicas de propriedade da mu-
nicipalidade, autoriza a doação à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, e dá outras 
providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Legalidade e da Comissão de 
Política Urbana, favoráveis.
 Incluído na pauta a Requerimento de Urgência nº 2356/15, devidamente apro-
vado: 
 8)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 49/15, Processo nº 
219.455, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o licenciamento ambien-
tal para fi ns de regularização fundiária de interesse social com intervenção em Área de 
Preservação Permanente - APP no município de Campinas, e dá outras providências. 
Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável.
 9)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 55/14, Processo nº 
217.741, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o inciso III do art. 1º da Lei nº 
13.978, de 23 de dezembro de 2010, que “autoriza a Prefeitura Municipal a permutar 
áreas remanescentes de terrenos de propriedade municipal com área de terreno de 
propriedade particular, localizadas no loteamento Jardim Nova Cambuí, no município 
de Campinas, e dá outras providências”. Pareceres da Comissão de Constituição e 
Legalidade e da Comissão de Política Urbana, favoráveis.
 10)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 33/15, 
Processo nº 218.770, de autoria do senhor Jorge da Farmácia, que concede o Diploma 
Mulher Virtuosa “Elizabeth Lins Reinaux Cordeiro” à sra. Raquel Firmino Andrade. 
Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável.
 11)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 113/15, 
Processo nº 219.492, de autoria do senhor Artur Orsi, que concede a Medalha Exem-
plo Digno para o Sargento da Polícia Militar Osvaldo Barros Feitosa. Parecer da Co-
missão Especial de Honraria, favorável.
 12)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 187/15, Processo nº 
219.274, de autoria do senhor Marcos Bernardelli, que denomina Rua Antonio Ferrei-
ra Netto uma via pública do município de Campinas. Parecer da Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte, favorável.
 13)  Matérias adiadas de Reunião anterior.
 14)  Discussão e votação de ata.
 15)  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.
 TERCEIRA PARTE 
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente.
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
  

 PUBLICAÇÃO DE ATO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2015/2016 

  
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 111/2015 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
 CONSIDERANDO  a necessidade de estabelecer normas relativas ao encerramento 
da execução orçamentária, fi nanceira e patrimonial da Câmara Municipal de Campi-
nas;
 CONSIDERANDO  o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as 
diretrizes fi xadas na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;
 CONSIDERANDO  que o encerramento do exercício fi nanceiro de 2015 será realiza-
do através do sistema Cecam, envolvendo providências cujas formalizações devem ser 
prévia e adequadamente ordenadas;
 CONSIDERANDO  que os procedimentos pertinentes a tais providências de-
vem ser cumpridos de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos 
fi xados,visando a tempestividade, clareza e transparência das informações constantes 
da referida Prestação de Contas e do Balanço Geral da Câmara,
 RESOLVE: 
 I - As Diretorias da Câmara disciplinarão suas atividades de encerramento em confor-
midade com as normas fi xadas neste Ato.
 II - A Diretoria de Finanças deverá adotar as medidas necessárias às emis-
sões das notas de empenho até o dia 04 de dezembro de 2015, salvo em casos 
excepcionais,devidamente justifi cados e autorizados pelo Diretor de Finanças.
 III - Nas licitações à conta de recursos do orçamento vigente devem ser fi xa dos prazos 
de entrega do material ou da prestação de serviços até o dia 10 de dezembro de 2015, 
com a respectiva entrega da nota fi scal, prazo que se aplica também aos casos de dis-
pensa e inexigibilidade de licitação.
 IV -  O almoxarifado incumbe-se de encaminhar as notas fi scais à Diretoria de Fi-
nanças até o dia 11 de dezembro, data em que serão encerradas suas movimentações.
 V -  O Almoxarifado fi cará fechado para inventário geral anual na semana do dia 14 a 
18 de dezembro de 2015, devendo as solicitações de materiais serem agendadas até o 
dia 11 de dezembro para a necessidade da semana.
 VI -  A Diretoria de Finanças deverá avaliar a necessidade de inscrição em restos a 
pagar de eventuais saldos de empenhos não utilizados no exercício, e se for o caso, 
proceder o cancelamento dos mesmos até o dia 17 de dezembro de 2015.
 VII -  A Diretoria de Finanças deverá devolver os recursos aos cofres da prefeitura que, 
eventualmente, restarem em caixa até o dia 22 de dezembro de 2015, desde que não 
estejam comprometidos com restos a pagar.

 VIII  - A Diretoria de Gestão de Pessoas deverá encaminhar à Diretoria de Finanças a 
folha de pagamento referente ao décimo terceiro salário até o dia 04 de dezembro de 
2015 e a folha de pagamento referente ao mês de dezembro até o dia 11 de dezembro 
de 2015.
 IX  - Dê-se ciência. 
 X  - Publique-se. 
 XI  - Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 12 de novembro de 2015.
 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

  

 CONTRATO Nº 35/2015 
  

Protocolo Interno n.º 22.934/2014 - Pregão Presencial nº 07/2015 - Contratante: Câ-
mara Municipal de Campinas - Contratada: NGC Comércio e Serviços Ltda - EPP 
- CNPJ: 03.601.075/0001-16 - Objeto: Prestação de serviços continuados de outsour-
cing de impressão, reprografi a, digitalização, encadernação e plastifi cação, nas depen-
dências da Câmara Municipal de Campinas, envolvendo a locação de equipamentos, 
fornecimento de peças e insumos e todo material de consumo necessário à prestação 
do serviço, inclusive papel, além de manutenção preventiva e corretiva dos equipa-
mentos, com reposição de peças e componentes sempre que necessário e mão de obra - 
Fundamento legal: Lei 8.666/93 e 10.520/02 - Valor total: R$ 900.000,00 (novecentos 
mil reais) - Prazo: 12 meses contados do Aceite da Ordem de Serviços - Assinatura: 
12/11/2015.

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

 ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS CRÔNICOS DE CAMPINAS -(ARCC) - 
CNPJ.00.664.129/0001-02. 

 Nos termos de seu Estatuto, fi cam os associados da  ARCC, CONVOCADOS  para 
 Assembleia Geral   Extraordinária  a ser realizada no  dia 27 de Novembro de 2015 , 
nas Clinica do Rim e Hipertensão, NEFROCAMP Nefrologia Associados Ltda, 
I.N.C.- Instituto de Nefrologia Campinas, U.T.R. - Unidade de Terapia Renal, Clí-
nica Real de Nefrologia e Diálise, NEFROCARE, Centro Integrado de Nefrologia 
UNICAMP e Hemodiálise do Hospital da PUCC, em 1ª (primeira) convocação às 
08h30min, com a presença de pelo menos 2/3 dos associados e em 2ª (segunda) con-
vocação às 09h00min, com qualquer número de associados para tratar dos seguintes 
assuntos da  ORDEM DO DIA: a)  Dissolução defi nitiva da Associação dos Renais 
Crônicos de Campinas,  b)  Prestação de Contas,  c)  Liquidação do passivo,  d)  Destina-
ção dada aos bens remanescentes da Associação,  e)  Assuntos Gerais. 

 Campinas, 06 de novembro de 2015 
 JOSÉ PEREZ POMBAL  

 PRESIDENTE 

 EDITAL DE EXTRAVIO 
  

A empresa  DIGIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. , estabelecida, Rua Dario Freire 
Meirelles nº 861 Bairro Campo dos Amarais -Campinas-SP CNPJ 06.813.247/0001-
03,Insc.Estadual de nº 244.970.595.115,  COMUNICA  o  extravio  de 02 talão de nota 
fi scal nº 27.451/27.500 e 27.751/27.800 consumidor mod. 02 serie D-1 manual par-
cialmente usado,conforme AIDF nº 569795080115
Não nós responsabilizamos pelo uso indevido da mesma.

 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 COF- CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR 
 ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO 

DELIBERATIVO DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR - COF 
BIÊNIO 2016/2018 

 1.Tendo em vista as disposições do Estatuto do Centro de Orientação Familiar - COF, 
a Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições torna público que serão realizadas 
as eleições dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo para o 
biênio 2016/2018. 
Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos, para as seguintes vagas: 
2.1.Casal Presidente: 1 Casal
2.2.Casal Vice-Presidente: 1 Casal
2.3.Casal Tesoureiro: 1 Casal
2.4.Casal Secretário: 1 Casal
2.5.Casal Relações Públicas:1 Casal
2.6.Casal Patrimônio: 1 Casal 
Os membros do Conselho Deliberativo serão eleitos, para as seguintes vagas:
3.1.Casal Presidente: 1 Casal
3.2.Casal Vice-Presidente: 1 Casal
3.3.Casal Secretário: 1 Casal
3.4.Casal Conselheiro: 3 Casais
3.5.Casal Suplente: 3 Casais
A eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo será coor-
denada por uma Comissão Eleitoral, formada por 4 (quatro) casais membros das atuais 
Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo.
O mandato dos membros que compõem as chapas eleitas será de 2 (dois) anos, a ini-
ciar em 01/04/2016, quando serão empossados. 
As chapas deverão ser inscritas no período de 01/11/2015 até 30/11/2015. 
Critérios para formação das Chapas:
 I -Diretoria Executiva: 
1.Os casais devem ter mais de 4 (quatro) anos de participação junto ao COF, ou seja, 
devem ter feito Encontro de Casais com Cristo - ECC no COF até outubro/2011;
2.Os casais obrigatoriamente deverão ser sócios-contribuintes, com suas inscrições 
anteriores a outubro/2014, e, que estejam em dia com suas contribuições mensais;
 II - Conselho Deliberativo: 
1.Os casais devem ter mais de 2 (dois) anos de participação junto ao COF, ou seja, 
devem ter feito Encontro de Casais com Cristo no COF até outubro/2013;
2.Os casais obrigatoriamente deverão ser sócios-contribuintes, com suas inscrições 
anteriores a outubro/2014, e, que estejam em dia com suas contribuições mensais.
8.A fi cha de inscrição de candidatura da Chapa, poderá ser retirada junto a Comissão 
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Eleitoral, no escritório administrativo da entidade situado na Rua José Paulino, nº 
1.244, 4º Andar, Centro - Campinas -SP, e, ainda, através do site www.cof.org.br
9.As inscrições da chapas deverão ocorrer junto a Comissão Eleitoral, através da apre-
sentação de 02 (duas) vias da “Ficha de Inscrição”, no prazo descrito no Item “6”, do 
presente Edital, para que haja aprovação dos membros que formam a chapa inscrita. 
10.A divulgação da relação das chapas habilitadas a participarem do processo eleito-
ral, dar-se-á até o dia 04/12/2015, no site www.cof.org.br. 
11.As votações ocorrerão no dia 10/12/2015, das 19:30 às 21:00 horas, na sede do 
COF., localizada na Av. Governador Pedro de Toledo, nº 2.082, Jardim Chapadão - 
Campinas -SP.
12.O processo de votação dar-se-á por votação manual, através de cédulas impressas.
13.O casal sócio-contribuinte terá direito a 02 (dois) votos, um do marido e um da 
mulher, devendo, obrigatoriamente estarem presentes para votar.
14.A divulgação do resultado fi nal do processo eleitoral dar-se-á no dia 10/12/2015. 
 

 Campinas, 12 de novembro de 2015 
 ADALBERTO LAURINDO 

 DIRETOR PRESIDENTE 
  

 CEAK - CENTRO ESPÍRITA ALAN KARDEC 
 Edital de Convocação 

  Assembleia Geral Extraordinária
 Com fundamento no artigo 26 do Estatuto Social do Centro Espírita Allan Kardec, 
convoco todos os associados efetivos quites com seus deveres estatutários para reu-
nião de Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia  28 de novembro de 
2015 , sábado, instalando-se às 14h em primeira convocação com a presença da metade 
dos associados ou meia hora após, com qualquer número de associados presentes, nos 
termos do artigo 24, parágrafo único do Estatuto Social, com a fi nalidade de alteração 
parcial do Estatuto social para adequação à legislação vigente.
A Assembleia Geral Extraordinária será realizada na sede social do Centro Espírita 
Allan Kardec, à Rua Irmã Serafi na, 674 - Centro, Campinas/SP
 Centro Espírita Allan Kardec 
 

 Campinas, 04 de novembro de 2015 
 MARINICE ISHIMARU 

 Presidente 
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