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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
“B” - PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2011. 

  

 OBJETO: Venda de área de terreno destinado à passagem de pedestres. 
Aos 12 (doze) dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às 10:30 horas, reuniu-
se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito através 
da Portaria nº 72.098/2010, composta pela Presidente, Sra. Silvia Helena Pisciotta 
Barthos, e pelos membros Sr. Elzo Pinto e Sra. Simoni Aparecida Contant, sendo esta 
suplente da presidente, e como suplentes de membros o Sr. Celso Benedito Galvão e 
a Sra. Rosineri Aparecida Lapera Zorzeto, na sala de reuniões da Secretaria Munici-
pal de Administração, situada à Avenida Anchieta, n.º 200, 6º andar, nesta cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo. A Sra. Presidente abriu a sessão pública e determinou 
a seguir, a abertura dos envelopes “B” - PROPOSTA dos licitantes habilitados para o 
presente certame: 1) Sra. Aldeci Lima de Jesus Gonçalves e 2) Sr. Juvenal Gonçalves, 
que depois de examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão e licitantes pre-
sentes, foram juntadas ao processo administrativo nº 06/11/2.052, em nome de Anto-
nio Cícero Pereira da Silva. No envelope “B” - Proposta apresentado pelo Sr. Juvenal 
Gonçalves constou Certidão de Casamento com a devida averbação de conversão de 
separação judicial em divórcio. Com base nos critérios de julgamento previstos no 
item 8 do edital, a Comissão resolve CLASSIFICAR a proposta do Sr. Juvenal Gon-
çalves para o item 01, no valor total de 5.883,2663 UFICs, a ser pago em 12 (doze) 
parcelas; e a proposta da Sra. Aldeci Lima de Jesus Gonçalves para o item 02, no valor 
total de 5.883,2663 UFICs, a ser pago à vista. Dada a oportunidade de uso da palavra 
aos licitantes presentes, estes desistiram expressamente do direito de interpor recurso 
contra este julgamento. Por essa razão, a Comissão decide encaminhar o presente 
processo ao Sr. Secretário, a fi m de ser homologado e adjudicado o objeto licitado aos 
vencedores do certame. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Ata que 
lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes na sessão pública.  

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Presencial  nº 063/2011  - 
Processo Administrativo  nº  11/10/06.695 - Interessado: Secretaria Municipal de Coopera-
ção nos Assuntos de Segurança Pública - Objeto: Registro de Preços de serviços de buffet, 
brunch, coquetel, kit lanche e marmitex, para eventos e reuniões promovidos pela SM-
CASP, com fornecimento de material. Entrega dos envelopes e Sessão Pública:  30/05/2011 
às 09h30min . O edital está disponível para consulta, ou para aquisição ao preço de R$ 
10,00 (dez reais),na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchie-
ta nº 200, 6º andar - Campinas (SP), das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. 
A critério da Prefeitura Municipal de Campinas será disponibilizado, sem ônus, no portal 
eletrônico www.campinas.sp.gov.br. 
 

 Campinas, 11 de maio de 2011 
 CARLOS LEANDRO ARANHA GOUVÊA 

 PREGOEIRO 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Presencial  nº 061/2011  - Pro-
cesso Administrativo  nº  11/10/06.987 - Interessado: Secretaria Municipal de Administração 
- Objeto: Aquisição de ferramentas e equipamentos automotivos. Entrega dos envelopes e 
Sessão Pública:  02/06/2011 às 09h30min . O edital estará disponível para consulta, ou para 
aquisição,a partir do dia 18/05/2011, ao preço de R$ 10,00 (dez reais), na Secretaria Muni-
cipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas (SP), 
das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. A critério da Prefeitura Municipal de 
Campinas será disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico www.campinas.sp.gov.br.  

 Campinas, 11 de maio de 2011 
 CARLOS LEANDRO ARANHA GOUVÊA 

 PREGOEIRO 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo  nº 10/10/ 38.109  - Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  - Assunto:  Pregão Eletrônico nº 022/2011  Objeto:  Registro de Preços de 
bebidas lácteas, a base de soja e néctar de laranja. 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do De-
creto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 022/2011, referente 
ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens 
02 (R$ 1,19), 03 (R$ 0,95), 04 (R$ 0,75) e 08 (0,80), ofertados pela empresa adjudicatá-
ria COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão Eletrônico, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura da Ata de Regis-
tro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, devendo emitir 
Ordens de Fornecimento à detentora da Ata, após o registro da reserva orçamentária 
no SIAFEM, cumprimento do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto Municipal nº 
17.233/2011 e autorização das respectivas despesas.

    Campinas, 13 de maio de 2011 
 SAULO PAULINO LONEL 

 Secretário Municipal De Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 11/10/04.814  - INTERESSADO:  Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos  - ASSUNTO:  Pregão Eletrônico nº 042/2011  - OB-
JETO:  Registro de Preços de formas, chapas de madeira e colas. 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, 
do Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 042/2011, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses 
para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- ABRACOR COMERCIAL LTDA - EPP, para o item 13 (R$ 9,50);
- JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, 
para os itens 02 (R$ 25,49), 03 (R$ 36,30), 04 (R$ 23,40), 05 (R$ 31,98), 06 (R$ 
33,91), 10 (R$ 23,00) e 14 (R$ 37,77); e 
- COMERCIAL OLIVEIRA PONTE LTDA - ME, para os itens 01 (R$ 18,13), 07 (R$ 
39,40), 08 (R$ 57,50), 09 (R$ 75,40), 11 (R$ 55,00) e 12 (R$ 30,00). 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão Eletrônico, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura das Atas de Re-
gistro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, deven-
do emitir Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, após o registro da reserva 
orçamentária no SIAFEM, cumprimento do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto 
Municipal nº 17.233/2011 e autorização das respectivas despesas.   

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 SAULO PAULINO LONEL 

 Secretário Municipal De Administração 
  

 EXTRATOS 
  

  Processo Administrativo n.º  09/10/45678  Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde  
Modalidade  :  Contratação Direta n° 18/10  Contratada:  ROCHE DIAGNÓSTICA BRA-
SIL LTDA.  Termo de Contrato n.º  59/10  Termo de Aditamento de Contrato  n.º 54/11 
 Objeto do Aditamento:  Prorrogação por 12 meses, a partir de 05/05/11; reajuste de 5,64%, 
válido a partir de 12/12/10  Valor total já reajustado:  R$ 53.619,46  Assinatura:  05/05/11.

 Processo Administrativo n.º  07/10/54385  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade:  Contratação Direta nº 32/08  Locadora:  SRA. LUZIA SILENCIO 
 Termo de Locação nº  04/08  Termo de Aditamento de Locação n.°  08/11  Objeto: 
 Alteração do nome dos antigos Locadores para a atual Locadora; prorrogação de prazo 
por 12 meses, a partir de 06/05/11  Valor total:  R$ 35.400,00  Assinatura:  06/05/11.

 Processo Administrativo n.º  10/10/44741  Interessado : Secretaria Municipal de Tra-
balho e Renda  Modalidade:  Contratação Direta n° 37/11  Locadores:  SR. EDISON 
SOTY SHIMABUKURO e SRA. MARIA REIKO AOKI SHIMABUKURO  Termo 
de Contrato de Locação n.º  05/11.  Objeto : Locação de imóvel não residencial para 
a instalação da Associação dos Catadores “RENASCER”.  Valor total:  R$ 18.000,00 
 Prazo:  12 meses  Assinatura:  12/05/11.

 Processo Administrativo n.º  10/10/44740  Interessado : Secretaria Municipal de Tra-
balho e Renda  Modalidade:  Contratação Direta n° 38/11  Locadores:  SR. EDISON 
SOTY SHIMABUKURO e SRA. MARIA REIKO AOKI SHIMABUKURO  Termo 
de Contrato de Locação n.º  04/11.  Objeto : Locação de imóvel não residencial para 
a instalação da Cooperativa Santos Dumont.  Valor total:  R$ 18.000,00  Prazo:  12 
meses  Assinatura:  12/05/11.

 Processo Administrativo n.º  02/00/388  Interessado : Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade:  Contratação Direta n° 13/11  Locadora:  LEONILDA VANÇAN DE 
BARROS  Termo de Contrato de Locação n.º  06/11.  Objeto : Locação de imóvel não 
residencial onde se encontra instalado o Programa de Saúde da Família do Jd. Fernan-
da.  Valor total:  R$ 8.328,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  20/02/11.

 Processo Administrativo n.º  06/10/1719  Interessado : Secretaria Municipal de Saúde 
 Modalidade:  Contratação Direta n° 32/11  Locadores:  SR. ROMEU BATISTA PEREI-
RA e SRA. LUZIA GONÇALVES DOS ANJOS PEREIRA  Termo de Contrato de Lo-
cação n.º  07/11.  Objeto : Locação de imóvel não residencial onde está instalado o Distrito 
de Saúde Sudoeste.  Valor total:  R$ 59.664,00  Prazo:  24 meses  Assinatura:  13/05/11.

 Processo Administrativo n.º  10/10/39675  Interessado:  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Convite n.º 18/11  Carta- Contrato   n°  15/11  Contratada:  EXPRES-
SO CRISTÁLIA LTDA.  Objeto:  Fornecimento parcelado de passagens rodoviárias  
Valor:  R$ 45.485,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  13/05/11.

 Processo Administrativo n.º  10/10/40951  Interessado:  Secretaria Municipal de Cida-
dania, Assistência e Inclusão Social  Modalidade  :  Convite n.º 22/11  Carta- Contrato   n°  
14/11  Contratada:  J.J. ANTONIOLI & CIA LTDA.  Objeto:  Fornecimento parcelado 
de gêneros alimentícios.  Valor:  R$ 18.715,50  Prazo:  12 meses  Assinatura:  13/05/11.

 Processo Administrativo n.º  10/10/48004  Interessado  :  Secretaria Municipal de Ci-
dadania, Assistência e Inclusão Social  Modalidade  :  Pregão Presencial n° 44/11  Ata 
de Registro de Preços n.º  144/11  Detentora da Ata:  ECOTEC - TECNOLOGIA 
ECOLÓGICA LTDA.  Objeto  :  Registro de preços de serviço de locação de sanitários 
químicos.  Preço Unitário:  Itens: 01 (R$ 9,81); 02 (R$ 112,22) e 03 (R$ 115,82)  Pra-
zo  :  12 meses  Assinatura:  13/05/11.

 Processo Administrativo n.º  10/10/42680  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
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de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n° 41/11  Ata de Registro de Preços n.º  145/11 
 Detentora da Ata:  BIOCLORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP  Objeto  :  
Registro de preços de hipoclorito de sódio.  Preço Unitário:  Item: 01 (R$ 4,95)  Prazo  : 
 12 meses  Assinatura:  13/05/11.

 Processo Administrativo n.º  10/10/02051  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Presencial n° 70/10  Ata de Registro de Preços n.º  129/10 
 Detentora da Ata:  R.M. MARTINS - GRÁFICA -ME  Aditamento de Ata de Regis-
tro de Preços nº  03/11  Objeto do Aditamento : Alteração da razão social da empresa 
inicialmente contratada, de “R.M. MARTINS - GRÁFICA -ME” para “CONTACK 
RÓTULOS ADESIVOS LTDA. - ME”.  Assinatura:  09/05/11.

 Processo Administrativo n.º  10/10/33358  Interessados : Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente  Modalidade:  Contratação Direta n° 28/11  Contratado:  INSTITUTO NA-
CIONAL DE EDUCAÇÃO CETRO - INEC  Termo de Contrato n.º  53/11  Objeto : 
Prestação de serviços técnicos especializados de organização e realização de Concurso 
Público.  Prazo:  120 dias  Assinatura:  13/05/11.

 Processo Administrativo n.º  08/10/55596  Interessado : Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer  Modalidade:  Contratação Direta n° 36/09  Contratada:  COMPANHIA 
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL  Termo de Contrato n.º  41/09.  Termo de 
Aditamento de Contrato  n.º 57/11  Objeto do Aditamento:  Prorrogação de prazo 
por 24 meses, a partir de 04/05/11  Valor:  R$ 720.000,00  Assinatura:  04/05/11.
 

  

 ERRATA   

   Extrato publicado no DOM n.°   10.135 em 10/05/11
  Referente ao Processo Administrativo n.°  08/10/45011 
 Onde se lê: Valor Aditado:  R$ 9.900,00
 Leia-se: Valor Aditado::  R$ 9.990,00  
 

 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 exercício, em 13/05/2011 
 Protocesso Administrativo:  n° 2009/10/37.803 
Interessada:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - 
SMCAIS 
Referência:  Pregão Presencial n° 026/2010 
Objeto:  Registro de Preços de Serviço de Manutenção Predial 
Em face dos elementos constantes no presente Processo Administrativo e ao disposto no 
Art. 3° do Decreto Municipal n° 14.217/2003, e suas alterações,  AUTORIZO A DES-
PESA , no valor total de  R$ 79.873,96  (setenta e nove mil e oitocentos e setenta e três 
reais e noventa e seis centavos), que onerará dotação orçamentária do presente exercício, 
a favor da empresa  BPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.  Publique-se.
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 ISMÊNIA APARECIDA DOS SANTOS OKI 
 Secretária Cid.,Assist. E Inclusão Social,em Exercício 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
 Protocolado nº 10/10/45874 - HB Hospitalar Indústria e Comércio Ltda 

 DESPACHO:
Determinada a abertura de procedimento administrativo de aplicação de penalidades, 
e regularmente notifi cada, a empresa interessada apresentou a Defesa Prévia acostada 
às fl s. 162 a 423. Assim, acolho o parecer do Departamento de Assessoria Jurídica 
exarado às fl s. 502 a 510 por seus judiciosos fundamentos, e recebo aquela Defesa 
Prévia por tempestiva.
No mérito, nego provimento àquela defesa, haja vista que não restou demonstrado 
qualquer argumento válido capaz de afastar a sua responsabilização pela conduta apu-
rada, tendo em vista a infração aos itens editalícios 7.2.7, 7.2.13, 7.2.14, bem como 
das cláusulas contratuais 8.1.1, 2.1.6 e 1.1, aplicando à empresa HB Hospitalar Indús-
tria e Comércio Ltda., a rescisão unilateral do contrato, a penalidade de multa de R$ 
211.410,00 (Duzentos e onze mil, quatrocentos e dez reais) e de suspensão temporária 
do direito de licitar com o Município de Campinas, bem como impedimento de com 
ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos exatos termos do disposto nos artigos 
58, inciso IV, 77, 78, inciso I, e 87, incisos II e III, todos da Lei n.º 8.666/93 c.c. o 
artigo 7.º da Lei n.º 10.520/02 e em conformidade com as cláusulas contratuais 11.1.5, 
11.1.6, 14.1 e 14.2.
Ao DAJ para publicação e adoção das demais providências pertinentes.
 

 Campinas, 09 de maio de 2011 
 ANTÔNIO CARIA NETO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 Republicada Por Ter Saído Com Incorreções Na Publicação Anterior 
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO 

A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do CONDEPACC, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
CONDEPACC - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua 
sessão ordinária do dia 28 de abril de 2011, Ata 398,  decidiu pelo Tombamento do 

Processo de Estudo  do(s) bem(ens) abaixo discriminado(s). Informamos que o(s) 
bem(ens) em questão passa(m) a ser objeto das sanções e benefícios previstos pela Lei 
Municipal nº 5885 de 17 de dezembro de 1987; como conseqüência, qualquer inter-
venção no(s) local(ais) em termos  de modificação, reforma ou demolição, deverá 
ser precedida de autorização do CONDEPACC.  Informamos ainda, que conforme 
o Decreto nº 9585/88, artigos 11, 12 e 13 o (s) interessado (s) poderá (ão) apresentar 
recurso com relação ao tombamento nos termos deste Decreto no prazo de 15 dias.

BENS PROCESSO
EDIFÍCIO ITATIAIA – LOCALIZADO À AVENIDA IRMÃ SERAFINA Nº. 919 

- CENTRO 003/10
 

 Campinas, 04 de maio de 2011 
 RENATA SUNEGA 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRESIDENTE DO CONDEPACC 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE CULTURA EM 13/05/2011   

  Prot.:  2007/10/26706
 Int.:  SMC
CONSIDERANDO que:
 1.  o  Grupo de Dança Populares Urucungos, Puítas e Quinjengues  foi notifi cado 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir do recebimento do Termo de 
Notifi cação, que se deu em 23/03/2011, regularizasse as pendências constantes nas 
prestações de contas dos períodos de 20 de julho de 2007 a 30 de junho de 2008, de 01 
de julho de 2008 a 31 de dezembro de 2008, de 01 de julho de 2008 a 19 de julho de 
2009 e apresentasse a prestação de contas relativa ao período de 20 de julho de 2009 
a 19 de julho de 2010;
 2.  a entidade solicitou a dilação, por quinze dias, do prazo estabelecido para a entrega 
da documentação mencionada no item 1, tendo esta sido autorizada;
 3.  até a presente data, não foram regularizadas as pendências e nem entregue a presta-
ção de contas pela entidade;
 4.  em razão disso, não há como comprovar a correta aplicação dos recursos públicos 
recebidos pela entidade,
Declaramos o  Grupo de Danças Populares Urucungos, Puítas e Quijengues  
inadimplente junto ao Município de Campinas.
 1.  Publique-se;
 2.  Encaminhe-se ao Setor de Cadastro de Fornecedores do Departamento de Compras 
da Secretaria Municipal de Administração para as devidas anotações;
 3.  Ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finan-
ças para as providências contidas às fl s. 567 do presente protocolado. 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 RENATA ALVES SUNEGA 
 Secretária Municipal De Cultura 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PORTARIA SME Nº 51/2011 
  

 O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições do seu cargo, e com 
fundamento nas Resoluções CME Nº 02/2010 e SME Nº 05/11, e à vista do Parecer 
Conclusivo da Equipe Educativa do NAED Leste, e o que consta no protocolado n.º 
2011/40/01425,
 RESOLVE :
 Art. 1º  Credenciar/Autorizar o funcionamento da Associação de Desenvolvimento 
Humano Abracesolidário, CNPJ n.º 07.675.901/0001-22, situada na Rua Araçandiva 
n.º 351, Jardim Miriam, Campinas, São Paulo, CEP: 13098-376, para a oferta de edu-
cação infantil por intermédio da Creche Abracesolidário, com atendimento da faixa 
etária de 4 (quatro) meses a 5 (cinco) anos de idade.  
 Art. 2º  Os responsáveis pela instituição fi cam obrigados a manter o seu Projeto Pe-
dagógico e o seu Regimento Escolar adequados às normas baixadas pelo Conselho 
Nacional de Educação, Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 
Educação.
 Art. 3º  A Secretaria Municipal de Educação zelará pelo fi el cumprimento das obriga-
ções assumidas em decorrência desta Portaria, nos termos da legislação vigente.
 Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 12 de maio de 2011 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal De Educação 
  

 PORTARIA SME Nº 52/2011 
  

 O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições do seu cargo, e com 
fundamento nas Resoluções CME Nº 02/2010 e SME Nº 05/11, e à vista do Parecer 
Conclusivo da Equipe Educativa do NAED Norte, e o que consta no protocolado n.º 
2010/10/38452,
 RESOLVE :
 Art. 1°  Credenciar/Autorizar o funcionamento da Associação das Franciscanas Mis-
sionárias do Coração Imaculado de Maria, CNPJ n.º 43.463.694/0004-59, situada na 
Rua Tenente Heraldo Egídio de Souza Santos n.º 405, Jardim Chapadão, Campinas, 
São Paulo, CEP: 13024-500, para a oferta de educação infantil por intermédio da 
escola Lar Sagrada Família, com atendimento da faixa etária de 3 (três) a 5 (cinco) 
anos de idade.  
 Art. 2°  Os responsáveis pela instituição fi cam obrigados a manter o seu Projeto Pe-
dagógico e o seu Regimento Escolar adequados às normas baixadas pelo Conselho 
Nacional de Educação, Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 
Educação.
 Art. 3°  A Secretaria Municipal de Educação zelará pelo fi el cumprimento das obriga-
ções assumidas em decorrência desta Portaria, nos termos da legislação vigente.
 Art. 4°  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 12 de maio de 2011 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal De Educação 
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 PORTARIA NAED NORTE Nº 26/2011   

 A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada da Região Norte, no uso de suas atribuições que lhe con-
fere o inciso III, do Art. 3º, da Resolução SME/FUMEC Nº 04/2007 e o inciso I, do 
Art. 7º, da Resolução SME 13/2010, com fundamento na Resolução CME Nº 04/2008 
e nas Resoluções CME Nº 01/2010 e 02/2010, e à vista do Parecer Conclusivo da 
Comissão de Supervisores Educacionais designada pela Portaria SME n.º 19/2009, 
publicada no DOM de 18 de julho de 2009,
 RESOLVE: 
 Art. 1º  Homologar o Projeto Pedagógico e o Regimento Escolar do Lar Sagrada Fa-
mília, escola privada de educação infantil mantida pela Associação das Franciscanas 
Missionárias do Coração Imaculado de Maria, CNPJ n.º 43.463.694/0004-59, situada 
na Rua Tenente Heraldo Egídio de Souza Santos n.º 405, Jardim Chapadão, Campinas, 
São Paulo, CEP: 13024-500.
 Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 12 de maio de 2011 
 CHRISTIANNE CALDAS TOURINHO 

 Representante Regional Da Secretaria Municipal De Educação 
  REGIMENTO ESCOLAR 
 TÍTULO I 
 Das Disposições Preliminares 
 CAPÍTULO I  
 Da Identificação da Entidade Mantenedora e da Unidade Educacional  
 Art.1º  - A Entidade Mantenedora a “ Associação das Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Ma-
ria”,  com sede em Amparo - Estado de São Paulo - CEP 13900-260, à Rua Carlos de Campos nº 668 - Telefone (019) 
3870-2388, inscrita no com CNPJ 43.463.694 / 0001-06.
Seu Departamento: Lar Sagrada Família - Escola de Educação Infantil ,  situada à Rua Tenente Haraldo Egidio de 
Souza Santos, 405 - Jardim Chapadão - CEP 13070-160, com CNPJ 43.463.694 / 0004-59. Telefones/ Fax: 3241 
9521 / 3241 4689/ 3242 6935.
E-mail: larfamiliasagrada@yahoo.com.br 
 CAPÍTULO II 
 Dos Fins e Objetivos da Unidade Educacional  
 Art.2º  - O Lar Sagrada Família atendendo ao disposto na Lei Federal nº 9.394/96 e nos artigos 2º e 5º, da Lei Munici-
pal Nº 8.869/96 às peculiaridades de sua população escolar e da comunidade a que serve, propõe-se a:
I - contribuir no processo de transformação da Sociedade e da Educação, numa perspectiva de pleno exercício da 
cidadania, segundo os valores cristãos;
II - orientar a criança para apropriar-se do poder de se educar, valorizar o conhecimento e adquiri-lo por meio da 
observação, da compreensão de si mesma e da realidade. Educar-se para a Paz, baseando-se nos princípios de auto-
domínio, da verdade, da solidariedade, da justiça e da fraternidade; 
III - despertar na criança o empenho para sua formação integral, abrangendo os aspectos afetivo, cognitivo, religioso, 
social, ético e político, associando conhecimento teórico-científi co à habilidade de lidar com os desafi os e contradi-
ções da realidade de seu tempo.
 TÍTULO II 
 Da Organização Administrativa e Deliberativa  
 CAPÍTULO I  
 Da Organização Administrativa  
 Art.3º  - O estabelecimento conta com a seguinte unidade administrativa:
I - Diretoria 
 SEÇÃO I 
 Da Diretoria 
 Art.4º  - A diretoria compõe-se por: Diretora Pedagógica e Coordenadora Departamental. 
 Art.5º  - O Lar Sagrada Família  será dirigido por educadoras qualifi cadas, designadas pela Entidade Mantenedora e 
registradas nos órgãos competentes.
 Art.6º  - São atribuições da Diretora Pedagógica:
 I  - cumprir e fazer cumprir as Leis do Ensino e as determinações legais;
 II  - garantir para que os objetivos da Escola sejam atingidos;
 III  - proporcionar, por diferentes meios, a capacitação dos educadores e equipe de apoio; 
 IV  - organizar, junto com a Assistente Social, o calendário escolar;
 V  - proporcionar, orientar e monitorar os recursos pedagógicos necessários para o   desenvolvimento das atividades; 
 VI  - coordenar as atividades de planejamento quanto aos aspectos curriculares e garantir a seqüência da aprendiza-
gem;
 VII  - orientar os Professores e os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil no   planejamento de suas atividades;
 VIII  - analisar, sugerir e apreciar os Planos de Aula e Projetos;
 IX  - exercer a ação educativa, junto aos educandos, com ternura e vigor; 
 X  - acompanhar a forma de avaliação do aluno;
 XI  - coordenar a programação e execução das reuniões e jornadas pedagógicas;
 XII  - assessorar a Coordenadora Departamental na contratação de profi ssionais; 
 XIII  - orientar os docentes na observação avaliativa do educando e na elaboração do relatório trimestral do mesmo;
 XIV  - promover, junto com a Assistente Social, a capacitação dos profi ssionais e as reuniões de pais;
 XV  - convocar educadores, membros da Equipe Técnica - Administrativa e Equipe de   Apoio para os eventos;
 XVI  - receber, informar, deferir e despachar requerimentos e papéis relativos ao   estabelecimento;
 XVII - rubricar os livros e documentos;
 XVIII - autorizar atividades extraclasse;
 XIX - corresponder-se com as autoridades escolares em todos os assuntos de interesse da Escola.
 Art. 7º  - São atribuições da Coordenadora Departamental:
 I  - contratar e dispensar professores, técnicos e auxiliares administrativos;
 II - conservar, ampliar e atualizar os recursos físicos e pedagógicos do Estabelecimento;
 III  - fi rmar contratos de Serviços Educacionais.
 IV  - fi rmar convênios com entidades de Direito Público e Privado;
 V  - auxiliar a Diretora Pedagógica em seus encargos e substituí-la em sua ausência, se habilitada, conforme legislação 
vigente.
 SEÇÃO II 
 Da Secretaria 
 Art. 8º  - O cargo de Secretária será exercido por pessoa devidamente habilitada, designada pela Entidade Mante-
nedora.
 Art. 9º  - A Secretária é o órgão encarregado de todos os trabalhos pertinentes à escrituração, ao arquivamento e à 
correspondência do estabelecimento.
 Art.10º -  À Secretária compete:
 I  - responder, perante a Diretora Pedagógica, pelo expediente e pelos serviços gerais da Secretaria;
 II-  organizar, superintender e realizar os serviços de escrituração escolar;
 III - subscrever, juntamente com a Diretora Pedagógica, fi chas escolares, e papéis pertinentes aos alunos do estabe-
lecimento;
 IV - organizar e ter, sob sua responsabilidade, todos os documentos escolares do estabelecimento;
 V - realizar a escrituração das atas, dos termos de abertura e de encerramento de livros e dos papéis escolares;
 VI - redigir, encaminhar e fazer expedir a correspondência do estabelecimento, após submetê-la à apreciação da Di-
retora Pedagógica;
 VII - atender o corpo docente e administrativo, prestando-lhes informações e esclarecimentos referentes à escrituração 
e à legislação;
 VIII - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, as determinações legais; 
 IX - elaborar relatórios e processos exigidos pelos órgãos competentes;
 X  - proceder ao arquivamento dos documentações afi ns; permitir que as autoridades de ensino, credenciadas junto ao 
estabelecimento, possam verifi car seu desenvolvimento;
 TÍTULO III 
 Da Organização da Vida Escolar  
 CAPÍTULO I  
 SEÇÃO I 
 Do Curso de Educação Infantil 
 Art.11º  - Para a consecução de seus objetivos, o Lar Sagrada Família manterá o Curso de Educação Infantil, de acordo 
com as Leis, normas e sistemas estabelecidos pelo Poder Público.
 Art.12º  - O Lar Sagrada Família organizou seu curso em período integral, para crianças de ambos os sexos, na faixa 
etária de 3 anos completos a 5 anos e 11 meses
 Art.13º  - O estabelecimento funciona das 07h00 horas às 17h30min.
 Art.14º  - O Curso de Educação Infantil, com três anos de duração, tem seu Projeto Anual de Ensino, organizado para 
atender as necessidades da criança, tendo em vista seu desenvolvimento pleno.
 Parágrafo único  - As atividades seguem uma progressão, segundo a maturação e experiência da criança, possibilitan-
do-lhe desenvolver a sociabilidade, ampliando o conhecimento de si mesma e da realidade que a cerca. 
 SEÇÃO II 
 Dos Objetivos 
Diante dos conteúdos propostos o educando deverá:
1- utilizar a linguagem oral para expressar seus sentimentos, experiências, idéias e sensações;
2 - relatar fatos e experiências signifi cativas, descrevendo situações e objetos, com a ajuda do educador ou colegas, 
manifestando suas idéias e sentimentos;
3 - escutar diferentes tipos de textos, atribuindo-lhes signifi cado, a partir da leitura realizada pelo educador;
4 - apreciar histórias lidas pelo educador, vivenciando emoções, estabelecendo identifi cações, exercitando a fantasia 
e a imaginação;
5 - expressar desejos, vontades, necessidades e sentimentos, por meio da linguagem oral, utilizando-se de gestos, 

de mímica...
6 - recontar textos narrativos e dramatizá-los; reproduzir: trava-línguas, parlendas, adivinhas, quadrinhas, poemas, 
cantos...
7 - utilizar formas de intercâmbio social convencionais: saudações, despedidas, pedidos,etc.;
8 - fazer observações para apreender as noções de cor, forma, tempo, posição... utilizando o conceito, a terminologia 
própria;
9 - reconhecer os atributos dos objetos, classifi cando-os segundo os critérios de semelhança e diferença;
10 - posicionar, classifi car e seriar objetos de acordo com os seus atributos;
11 - ampliar o vocabulário matemático relacionado a contagem, comparações, seriações, movimento, entre outras 
relações;
12 - desenvolver habilidades de discriminação e memória visual, percepção de relações espaciais, organização do 
esquema corporal, noções de quantidade e de geometria;
13 - ampliar gradativamente seu conhecimento sobre o meio físico, social e cultural;
14 - orientar-se com progressiva independência nos espaços da Escola;
15 - reconhecer pelo nome e relacionar-se com os educadores e colegas da Escola; 
16 - conhecer e comparar sua característica física com as dos colegas;
17 - conhecer e valorizar as manifestações culturais de sua comunidade;
18 - valorizar e respeitar atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos;
19 - observar e participar de situações de plantio de sementes, mudas de verduras e fl ores,cuidando de seu desen-
volvimento;
20 - aprender a criar um clima de paz nas relações com os educadores e colegas. 
 SEÇÃO III  
 Da Composição do Projeto Anual de Ensino-Aprendizagem  
 Art.15º  - Os conteúdos conceituais incluem-se no Projeto Anual de Ensino-Aprendizagem como atividades: 
 I  - Comunicação, Música, Educação para Paz, Educação Física, Brincadeiras livres e orientadas; noções de: Mate-
mática, Ciências Naturais e Sociais.
 Parágrafo único  - Os conteúdos conceituais serão trabalhados exclusivamente como atividades de acordo com a 
faixa etária do educando.
 SEÇÃO IV 
 Da Avaliação 
 Art.16º  - A avaliação é realizada por meio de observações contínuas sobre o desempenho da criança quanto aos 
conteúdos referidos no Art. 15.
I. o registro do desenvolvimento e da aprendizagem de cada criança e do grupo, constitui-se de: observações, refl exões 
e intervenções dos professores e auxiliares de desenvolvimento infantil; 
II. O relatório trimestral do processo ensino aprendizagem é enviado aos pais e/ou responsáveis;
III. A avaliação oferece subsídios necessários para adequações referentes às necessidades do educando e possível 
re-planejamento. 
 SEÇÃO V  
 Do Plano Escolar/Projeto Pedagógico  
 Art.17º  - O Plano Escolar/Projeto Pedagógico defi ne as diretrizes de todo o processo educativo, envolvendo o pessoal 
docente, técnico e auxiliar administrativo da Escola.
 Art.18º  - A coordenação do Plano Escolar/Projeto Pedagógico estará a cargo da Diretora Pedagógica, da Orientadora 
Educacional e da Assistente Social.
 Art.19º  - O Plano Escolar/Projeto Pedagógico abrange:
 I  - explicitação da identidade da Escola;
 II  - ajustamento dos objetivos para o ano letivo;
 III - apresentação das atividades administrativas e técnicas;
 IV - recursos disponíveis: humanos, materiais e institucionais;
 V - as diferentes competências no desenvolvimento de programas e projetos;
 VI - critérios de acompanhamento e avaliação do Plano Escolar/Projeto Pedagógico. 
 SEÇÃO VI 
 Do Calendário 
 Art.20º  - O Calendário Escolar é organizado conforme legislação vigente. 
 Art.21º  - O Calendário Escolar, parte integrante e obrigatória do Projeto Anual de Ensino-Aprendizagem, é elabora-
do, antes do início do ano letivo, pela diretoria, técnicos e equipe docente. 
 Art.22º  - No fi m de cada semestre, há um período de férias para os educandos. 
 Art.23º  - O Calendário Escolar e o Projeto Anual de Ensino-Aprendizagem são enviados, para homologação, aos 
órgãos competentes, em tempo hábil. 
 SEÇÃO VII 
 Das Matrículas  
 Art.24º  - Antes da matricula é solicitada à inscrição dos alunos, pela assistente social, com o objetivo de promover o 
estudo de vulnerabilidade e ou risco / social e pessoal, para efetivação da matrícula. 
 Art.25º  - Na inscrição, serão apresentados os seguintes documentos: 
 I  - Certidão de Nascimento
 II  - Comprovante de Residência 
 III  - Documentação dos pais e/ou responsáveis (RG / CPF / Holeritte)
 Art.26º  - O processamento da matrícula obedece às instruções fi xadas pela Instituição. 
 Parágrafo único 
Para efetuar a matricula, exige-se ainda, os seguintes documentos: Carteira de Vacinação e uma foto 3X4.
 Art.27º  - No ato da matrícula, será dado ao responsável inteiro conhecimento de todas as normas deste Regimento 
Escolar.
 Art.28º  - A matrícula do educando, para o ano seguinte, poderá ser recusada nas seguintes situações:
 I  - falta habitual; 
 II  - falta de compromisso dos pais ou responsáveis, com as orientações da escola;
 CAPÍTULO II 
 Dos Serviços  
 Art.29º  - O Lar Sagrada Família  conta com os seguintes serviços:
 I  - Serviço de Docentes;
 II  - Serviço de Assistência Social;
 III - Serviço de Orientação Educacional;
 IV - Conselho de Educadores.
 SEÇÃO I  
 Do Serviço de Docentes  
- Orientar o educando a:
a) Aprender a ser e construir o saber;
b) Conquistar relações humanistas, através do respeito, do acolhimento e da partilha;
- Participar da reelaboração do Projeto Anual de Ensino-Aprendizagem;
- Executar as atividades propostas pelo Projeto Anual de Ensino-Aprendizagem, junto às outras educadoras e edu-
candos; 
- Elaborar o Plano Semanal e os Projetos Permanentes Anuais; 
- Fazer a avaliação continua do educando e elaborar trimestralmente o relatório do processo ensino aprendizagem 
de cada educando;
- Participar das jornadas pedagógicas, atividades de capacitação e eventos celebrativos;
- Preparar e/ou contribuir na preparação das reuniões de pais. 
- Exercer sua ação educativa, junto aos educandos, com ternura e vigor;
- Exercer a ética e, ser aberto ao trabalho em grupo.
 SEÇÃO II  
 Do Serviço de Assistência Social 
 Art.30º  - realizar conforme o cronograma as inscrições e as matrículas das crianças, conforme critérios, já estabe-
lecidos pela Instituição: avaliação socioeconômica das famílias, situação de vulnerabilidade e ou risco pessoal e ou 
social.
I. atuar junto a cada família, através dos instrumentais: visita domiciliar, atendimento individual, relatórios, referen-
ciamento e contra-referenciamento, no trabalho de articulação realizado com a família e a rede sócioassistencial. 
 SEÇÃO III  
 Do Serviço de Orientação Educacional  
 Art. 31º  - A Orientação Educacional será exercida por Orientadora qualifi cada e habilitada para a função, em estreita 
colaboração com a Direção, com os Professores e com os pais de alunos, observando os seguintes objetivos: 
 I - orientar o educando, individualmente ou em grupo, visando ao desenvolvimento máximo de sua personalidade;
 II - pesquisar as causas das difi culdades dos alunos no processo ensino-aprendizagem, registrando tanto os dados 
colhidos no contato com os pais e professores, bem como, pelas próprias observações;
 III - diante da análise dos interferentes da aprendizagem, fazer os ajustes e encaminhamentos necessários;
 IV - organizar, registrar e ter sob sua guarda o prontuário pedagógico do aluno. 
 SEÇÃO IV 
Do Conselho de Educadores
 Art. 32º  - O Conselho de Educadores é um órgão de natureza consultiva e auxiliar da Direção Pedagógica do esta-
belecimento.
 Art. 33º  - Constitui o Conselho de Educadores, além da Diretora Pedagógica, a Assistente Social, a Orientadora 
Educacional, os Professores e as Auxiliares do Desenvolvimento Infantil. 
 Art.34º  - É da competência do Conselho de Educadores: 
I - zelar pelo aprimoramento do processo educativo da Escola;
II - decidir, em última instância, situações complexas que envolve a criança, tendo presente o seu prontuário e levando 
em consideração a situação humana da mesma;
III - decidir sobre casos não previstos neste Regimento. 
 CAPÍTULO III 
 Do Pessoal Administrativo Auxiliar  
 Art.35º  - Os serviços auxiliares de Administração são confi ados a equipe de apoio:
 I - Auxiliar do Desenvolvimento Infantil;
 II - Recepcionista; 
 III - Equipe de manutenção. 
 SEÇÃO I 
 Da Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
 Art.36  - Compete à auxiliar de desenvolvimento Infantil: 
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 I  - orientar o educando na conquista das relações humanistas, através do respeito, do acolhimento e da partilha;
 II  - ser presença educativa nos espaços de circulação de alunos;
 III  - atender os alunos em caso de acidentes;
 IV  - atender os Professores, durante o período de aula, nas solicitações relativas à disciplina e à assistência aos 
alunos; 
 V  - entrar em contato com a família quando for necessário; 
 VI  - supervisionar os recreios, a entrada e a saída dos alunos.
 VII  - participar da reelaboração do Projeto Anual de Ensino-Aprendizagem;
 VIII  - selecionar as histórias infantis dos clássicos que integram o Projeto Anual de Ensino-Aprendizagem, com o 
objetivo de trabalhar o lúdico;
 IX  - elaborar o Plano Semanal de atividades/eixo uma história infantil - dos
 X  - clássicos; 
 XI  - colaborar com os professores na avaliação continua do educando e na elaboração trimestral do relatório;
 XII  - participar das jornadas pedagógicas, capacitação e eventos celebrativos;
 XIII  - exercer a ética e, ser aberta ao trabalho em equipe.
 SEÇÃO II 
 Da Recepcionista 
 Art.37º  - São atribuições da recepcionista: 
 I -  receber e atender as pessoas dentro do horário de funcionamento da Escola;
 II  - atender as chamadas telefônicas;
 III  - dar informações, receber e transmitir recados;
 IV  - tratar as pessoas com atenção, cordialidade e ética.
 V  - não permitir, no local de trabalho, a entrada e a permanência de pessoas alheias;
 VI  - acolher e encaminhar os alunos para seus respectivos lugares de atividade; 
 SEÇÃO III 
 Da Equipe de Manutenção 
 Art.38º  - Compete a equipe de manutenção:
 I  - zelar pelos utensílios, cuidar da coleta seletiva do lixo e da limpeza de seus respectivos departamentos;
 II  - comunicar à Coordenadora Departamental as eventuais necessidades de reparo e conserto do patrimônio da 
Escola; 
 III  - exercer a ética e, ser aberto ao trabalho em equipe;
 IV  - primar pela boa convivência; 
 V  - exercer sua ação educativa, junto aos educandos, com ternura e vigor; 
 VI  - incentivar, as crianças e o pessoal escolar, para manter a higiene e a limpeza da Escola;
 VII  - trabalhar, com os educandos, o uso e o respeito pelos bens comunitários;
 VIII  - participar das atividades de capacitação.
 CAPÍTULO IV  
 Das Relações Individuais e Coletivas de Trabalho  
 Art.39º  - Há, no estabelecimento, um livro de registro de empregados, devidamente registrado pela CLT.
 Art.40º  - A admissão dos funcionários é feita nos termos da Legislação Trabalhista vigente, mediante contrato de 
trabalho. 
 Art.41º  - O contrato do pessoal docente é efetuado mediante preenchimento dos requisitos de habilitação e qualifi -
cação, segundo as leis vigentes.
 Art.42º  - O contrato de trabalho do pessoal técnico e auxiliar-administrativo vincula-se à qualifi cação para o cargo 
a ser exercido. 
 CAPÍTULO V 
 Do Aperfeiçoamento do Pessoal  
 Art.43º  - O Pessoal docente e administrativo deve estar em contínuo aperfeiçoamento. 
 Parágrafo único  - Tal aperfeiçoamento é realizado antes do início do ano letivo e no decorrer do mesmo, por meio de 
reuniões pedagógicas, capacitação, cursos promovidos pela Instituição e /ou por qualquer outra entidade educacional, 
pública ou privada.
 CAPÍTULO VI  
 Direito e Atribuições  
 SEÇÃO I  
 Do Corpo Docente  
 Art.44º  - São direitos dos Professores e Auxiliares do Desenvolvimento Infantil: 
 I . Desenvolver as atividades do ensino-aprendizagem, de acordo com o Projeto Anual Ensino- II . Aprendizagem, 
sendo-lhe facultadas a liberdade de formulação de questões em avaliações e a autoridade de julgamento do nível de 
aprendizagem dos alunos;
 III . ser respeitado na sua autoridade e prestigiado pela Direção do estabelecimento;
receber pontualmente a remuneração do seu trabalho, que deve ser condigna e na forma ajustada no seu contrato de 
trabalho; 
 IV . pleitear todo amparo e benefícios previstos na legislação trabalhista e na previdência social.
 Art.45º  - São deveres dos Professores e Auxiliares do Desenvolvimento Infantil: 
 I.  participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola;
 II.  segundo a Proposta Pedagógica, elaborar o Projeto Anual de Ensino-Aprendizagem e cumpri-lo no decorrer do 
ano letivo;
 III.  zelar pelo processo de ensino-aprendizagem dos alunos;
 IV.  cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidos, participando dos períodos dedicados ao planejamento, jornadas 
pedagógicas, reuniões, celebrações, eventos, cursos e avaliação;
 V.  escriturar o diário de classe, observando as normas estabelecidas; 
 VI.  observar as datas determinadas para entrega do plano de aula, dos relatórios trimestrais de alunos, trabalhos 
escolares, etc;
 VII.  conhecer as determinações do Regimento Escolar e observá-las. 
 Art.46º  - É vedado ao Professor: 
 I.  fumar nas dependências da Escola;
 II.  promover, sem autorização da Direção, qualquer tipo de comércio ou subscrição dentro do estabelecimento.
 SEÇÃO II  
 Do Corpo Discente  
 Art.47º  - É direito de todo aluno: 
 I.  participar de todas as atividades programadas no ano em que está matriculado; 
 II.  considerar os recursos disponíveis na Escola como bens públicos e utilizá-los com cuidado; 
 Art.48º  - São deveres do aluno: 
 I.  tratar, com respeito e solidariedade, os colegas e os profi ssionais que trabalham na Escola;  
 II.  tratar com respeito e cuidado tanto os seus bens como os de seus colegas; 
 III.  participar das comemorações do Estabelecimento; 
 SEÇÃO III  
 Dos Docentes e Pessoal Técnico-Administrativo 
 Art.49º  - Os membros do Corpo Docente, o pessoal técnico-administrativo e auxiliares são passíveis das seguintes 
sanções previstas pela CLT: 
I- advertências: 
a) verbal; 
b) escrita; 
II- suspensão; 
III- afastamento temporário;
IV- destituição do cargo. 
§ 1º - As penalidades de suspensão, de afastamento ou de destituição do cargo, serão aplicadas pela Coordenadora 
Departamental. 
§ 2º- Aos membros do Corpo Docente ou do pessoal administrativo, atingidos por alguma sanção, é facultativo o 
direito de interpor recurso em seu favor, junto à Coordenadora Departamental.
 Art.50º  - O Professor perderá o cargo: 
 I.  por incapacidade científi ca e/ou didática, negligência no desempenho de suas funções, prática de atos incompatíveis 
com a fi nalidade e idoneidade do estabelecimento; 
 II.  por falta de ética profi ssional.
 TÍTULO V 
 Das Disposições Gerais  
 Art.51º  - A Direção da Escola não se responsabiliza pelo desvio de objeto ou roupa do aluno. 
 Art.52º  - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Diretoria e o Conselho de Educadores da Escola, 
depois de ouvidos os órgãos competentes. 
 Art.53º  - Este Regimento será alterado quando colidir com modifi cações introduzidas na Legislação do Ensino ou 
quando convier à Entidade Mantenedora.
 Art.54º -  Este Regimento Escolar entra em vigor, a partir da data de sua aprovação. 
Campinas, 21 de fevereiro de 2011. 
Geracina Ferreira da Silva
Coordenadora Departamental 
CPF 188 774 606-44 - RG 53.219.064-6  
 

  

 PORTARIA NAED LESTE Nº 44/2011 
  

 A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada da Região Leste, no uso de suas atribuições que lhe confere 
o inciso III, do Art. 3º, da Resolução SME/FUMEC Nº 04/2007 e o inciso I, do Art. 7º, 
da Resolução SME 13/2010, com fundamento na Resolução CME Nº 02/2010 e SME 
Nº 05/2011, e considerando as Resoluções CME Nº 01/2010, SME Nº 13/2010 e SME 
Nº 23/2010, e à vista do Parecer Conclusivo da Comissão designada para análise do 
pedido de autorização de funcionamento,
 RESOLVE: 
 Art. 1º  Homologar o Projeto Pedagógico e o Regimento Escolar da Creche Abra-

cesolidário, escola privada de educação infantil mantida pela Associação de Desen-
volvimento Humano Abracesolidário, CNPJ n.º 07.675.901/0001-22, situada na Rua 
Araçandiva n.º 351, Jardim Miriam, Campinas, São Paulo, CEP: 13098-376.
 Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 12 de maio de 2011 
 CÁSSIA REGINA SCHENFEL MENZEL DE ARRUDA 

 Representante Regional Da Secretaria Municipal De Educação 
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INTRODUÇÃO
Atendendo a Lei Federal nº. 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional nos artigos 2º e 5º, 
da Lei Municipal nº 8.869/96 e no Sistema Municipal de Ensino de Campinas, conforme defi nido na Lei Municipal nº 
12.501, de 13/03/2006. Esta resolução fi xa normas para a elaboração do Regimento Escolar das unidades educacio-
nais que integram o Sistema Municipal de Ensino de Campinas.
TÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA E DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO
Art. 1º- A CRECHE ABRACESOLIDÁRIO, situada à Rua Araçandiva, 351 – Jardim Miriam – Campinas, SP, Cep: 
13098-376 jurisdicionada à Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas, destinado ao atendimento 
de crianças de 4 (quatro) meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias.
Art. 2º A unidade é mantida pela ASSOCIAÇÅO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDÅRIO, 
CNPJ: 07.675.901/0001-22 situada à Rua Araçandiva, 351 – Jardim Miriam – Campinas, SP, Cep: 13098-376, telefo-
ne/fax: (19) 3262-1948 e e-mail: contato@abracesolidario.org.br.
Art.3º - A unidade educacional manterá cursos de Educação Infantil, oferecido a crianças de ambos os sexos, em 
condições adequadas de idade, de 04 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, assim distribuídos:
AGRUPAMENTO I – 4 meses a 16 meses de idade 
AGRUPAMENTO II – 17 meses a 2 anos e 11 meses
AGRUPAMENTO III – 3 anos até 5 anos, 11 meses e 29 dias
Parágrafo Único - A Unidade Educacional funciona no período Integral para os Agrupamentos I, II e III.
Art. 4º - A unidade de educação infantil, doravante designada por CRECHE ABRACESOLIDÅRIO, reger-se-á por 
este Regimento Escolar.
TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA MANTENEDORA E INSTITUIÇÃO
Art. 5º – A Associação Desenvolvimento Humano ABRACESOLIDÅRIO, mantenedora desta Creche Abracesolidá-
rio é uma instituição sem fi ns lucrativos, administrado por recursos físicos e fi nanceiros através de convênio fi rmado 
com a Prefeitura Municipal de Campinas, por doações de seus associados, sendo a maior parte pelos moradores do 
Condominio Alphaville, voltada para o desenvolvimento, atendimento, implementação e avaliação de soluções inova-
doras para a educação integral de crianças de baixa renda em idade pré-escolar, baseados nos Valores Humanos.
Art. 6º - O objetivo da Creche Abracesolidário é garantir o principio democrático de igualdade de acesso de gratui-
dade, educar para despertar a essência humana, com base nos valores humanos universais – amor, paz, verdade, ação 
correta e não violência, priorizando o desenvolvimento do ser humano integral contemplando as dimensões humanas: 
biológica, mental, intelectual, emocional, social, cultural e da essência humana.
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DELIBERATIVA DA UNIDADE EDUCACIONAL
Art. 7º O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profi ssionais do 
estabelecimento de ensino para realização do processo educativo escolar.
Capítulo I
DA Estrutura Administrativa e Pedagógica
Art. 8º - A Creche Abracesolidário conta com a seguinte organização: 
I - direção;
II - corpo docente;
III - corpo discente;
IV - equipe de apoio à ação educativa;
V - conselho de escola.
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E VIDA ESCOLAR
Art. 9º O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profi ssionais do 
estabelecimento de ensino para a realização do processo educativo escolar.
Art. 10 A organização democrática no âmbito escolar fundamenta-se no processo de participação e co-responsabili-
dade da comunidade escolar na tomada de decisões coletivas, para a elaboração, implementação e acompanhamento 
do Projeto Político – Pedagógico.
Capítulo I
Dos níveis e Modalidades de Educação – Nomenclatura e critérios de organização das Turmas
Art. 11 – A Creche Abracesolidário oferece, na Educação Básica, a Educação Infantil com a seguinte organização:
I.AGRUPAMENTO I – 4 meses a 16 meses de idade 
II.AGRUPAMENTO II – 17 meses a 2 anos e 11 meses
III.AGRUPAMENTO III – 3 anos até 5 anos, 11 meses e 29 dias
Do número de crianças e de educadores por turma 
Art.12 – O número de crianças por educadores obedecerá à seguinte relação matemática:
I. AGRUPAMENTO I – 8 crianças para cada educador
II. AGRUPAMENTO II – 12 crianças para cada educador
III.AGRUPAMENTO III – 30 crianças para um professor de sala
Capítulo II
De fi ns e objetivos do Curso
Art. 13 - A Creche Abracesolidário tem por fi nalidade promover o desenvolvimento integral da criança, complemen-
tando a ação da família e da comunidade.
Art. 14 - A Creche Abracesolidário tem por objetivo geral assegurar à criança atividades curriculares estimuladoras 
proporcionando condições adequadas para promover o seu bem-estar e o desenvolvimento integral, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual, emocional, social, cultural, mediante a ampliação de suas experiências e o estímulo ao 
interesse pelo conhecimento de mundo, da natureza e da sociedade.
Art. 15 - A Creche Abracesolidário, além do objetivo geral e dos previstos na Constituição da República Federativa do 
Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, nº 9394/96, na Declaração Universal dos Direitos da 
Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente e as Diretrizes Municipais de Campinas para a Educação Infantil, 
tem ainda os seguintes objetivos específi cos:
I.organizar o espaço físico e o tempo na escola, garantindo aprendizagem signifi cativa, através de um sistema de 
gestão que assegure o monitoramento das ações pedagógicas e do desenvolvimento pleno das crianças;
II.implementar e proporcionar ações educativas transformadoras, através de atividades lúdicas e criativas que inte-
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grem aspectos cognitivos e sociais, buscando unir razão, emoção e afetividade;
III.considerar a criança como um ser que pensa, sente e age, capaz de estabelecer relações com os elementos culturais, 
o mundo físico e seu mundo interior e capaz de entender a cultura humana a partir de suas próprias experiências;
IV.promover ação integrada entre família e escola, através de atividades solidárias e colaborativas;
V.capacitar os educadores para assumir uma postura profi ssional capaz de promover uma educação de qualidade, 
pautada na amorosidade e no respeito à criança, saber acolher e “abraçar” a criança;
VI.contemplar os múltiplos olhares das diversas tendências pedagógicas na construção do projeto pedagógico, con-
siderando os quatro pilares do relatório Delors: aprender a ser, aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a 
conviver.
Capítulo III
Da duração mínima e carga horária do curso
Art. 16 - A carga horária mínima anual é de 800 (oitocentas horas) distribuídas em 200 
 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar.
Art. 17 - A Creche Abracesolidário elaborará anualmente o seu Calendário Escolar, integrando-o ao Projeto Pedagógi-
co da Escola, baseado na legislação vigente e submetido à homologação do órgão competente da Secretaria Municipal 
de Educação de Campinas, devendo conter:
I. no mínimo 200 (duzentos) dias e 800 horas de efetivo trabalho escolar;
II.período de férias e de recesso escolar;
III.reuniões pedagógicas e de pais e mestres;
IV.período de elaboração e/ou reformulação do Projeto Pedagógico da Escola;
V.período de planejamento geral e avaliação institucional.
Capítulo IV
Da organização curricular
Art. 18 – A organização do trabalho pedagógico em todos os níveis e modalidade de ensino segue as orientações 
expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. O currículo, signifi cando toda ação educativa da escola que envolve 
o conjunto de decisões e ações voltadas para a consecução dos objetivos educacionais, abrangerá as seguintes áreas 
do conhecimento:
I- Formação pessoal e social
- Identidade e autonomia;
II- Conhecimento de mundo
- movimento/psicomotricidade
- música;
- artes visuais;
- letramento - linguagem oral e escrita;
- natureza e sociedade;
- raciocínio lógico
III- Pedagogia dos Sentidos
- desenvolvimento sensorial: sentidos internos e sentidos externos.
Art. 19 - O Projeto Pedagógico da Creche Abracesolidário é o registro de toda ação escolar e conterá: 
I. DADOS INSTITUCIONAIS
a. Identifi cação da Instituição;
b. Identifi cação do Presidente da Instituição;
c. Identifi cação da Pedagoga/Diretora Responsável;
d. Identifi cação da Mantenedora:
II.PROJETO SÓCIO PEDAGÓGICO
a. Caracterização dos alunos; 
b. Quadro de Recursos Humanos;
c. Organização geral da unidade educacional;
d. Projeto Pedagógico;
e. Projetos Permanentes Anuais;
f. Projetos Especiais;
g. Ofi cinas;
h. Formas de Registro, Acompanhamento e Avaliação dos Processos Individuais;
i. Horário de Funcionamento;
j. Organização de Salas e Períodos;
k. Indicadores de ensino aprendizagem;
l. Plano de Ação;
I.OBJETIVO
II.METAS
III.ETAPAS DE EXECUÇÃO
IV.PLANO DE GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 20 As necessidades educacionais especiais são defi nidas pelos distúrbios de aprendizagem, transtorno globais do 
desenvolvimento e defi ciências, apresentados pelos alunos, em caráter temporário ou permanente, e pelos recursos 
e apoios proporcionados, objetivando a remoção das barreiras para aprendizagem e participação e o enriquecimento 
curricular.
Capítulo V
Da avaliação
Art. 21 – A avaliação na Educação Infantil, não tem caráter de retenção nem de seleção dos alunos no sentido de 
constituição de turmas pretensamente homogêneas.
Art. 22 – A avaliação subsidia permanentemente o professor permitindo:
I. a organização ou reorganização das ações pedagógicas;
II. a observar ou reorganização das ações pedagógicas junto aos alunos;
III. os registros sobre o desenvolvimento da criança de forma continua e em fi cha avaliativa descritiva semestral que 
demonstra as principais características individuais.
Art. 23 - O trabalho da Creche Abracesolidário é avaliado:
I. Pelos pais, em Reunião de Pais, nos dois últimos meses do ano letivo quando serão levados para discussão e refl exão 
o que deve permanecer para o próximo ano letivo que deve ser transformado e sugestões. O resultado dessa reunião 
de avaliação se transformará em “políticas” para o ano seguinte, isto signifi ca que a instituição terá condições de 
melhorar de acordo com seus próprios critérios e prioridades.
II.Pelo coletivo educacional nas Reuniões Pedagógica de Avaliação, previstas em calendário.
Capítulo VI
Da matrícula e transferência de alunos
Art. 24 – A matrícula é o ato formal que vincula o aluno ao estabelecimento de ensino, conferindo-lhe a condição 
de aluno.
Parágrafo Único - ´E vedada a cobrança de taxas e/ou contribuições de qualquer natureza vinculadas as matrículas;
Art. 25 – O período de matrícula será estabelecido pela a Creche Abracesolidário seguindo os critérios dispostos na le-
gislação Municipal de Campinas, que dispõe sobre as diretrizes e normas gerais para política de atendimento à deman-
da da Educação Infantil e para a realização de cadastro e matrículas nas Escolas Municipais de Educação Infantil.
Art. 26 – A matrícula na Educação Infantil, far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I. Certidão de Nascimento, cópia e original;
II. Comprovante de residência, preferencialmente a fatura de energia elétrica ou água, cópia e original;
III. Carteira de Vacinação, cópia e original;
IV. 2 fotos 3x4 da criança.
Parágrafo Único – Na impossibilidade de apresentação de quaisquer documentos citados neste artigo, o seu responsá-
vel será orientado e encaminhado aos órgãos competentes para as devidas providências.
Art. 27 – No ato da matrícula, o responsável será informado sobre o funcionamento do estabelecimento de ensino, sua 
organização, rotina escolar conforme o Projeto Politico – Pedagógico, Regimento Escolar, Estatutos e Regulamentos 
Internos.
Art. 28 – Os alunos com necessidades educacionais especiais serão matriculados em todos os níveis e modalidades de 
ensino, respeitando o seu direito a atendimento adequado, pelos serviços e apoios especializados.
Capítulo VII
Da frequência de alunos
Art. 29 - A Creche Abracesolidário fará o controle sistemático da frequência diária dos alunos às atividades escolares 
com a fi nalidade de garantir a adoção de medidas que preservem o desenvolvimento do processo de ensino e aprendi-
zagem e que atendam o disposto na legislação em vigor, sobretudo o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 30 – Considera-se motivos justos para não comparecimento do aluno ao estabelecimento de ensino, as férias dos 
pais ou responsáveis pela criança e a enfermidade destes.
Parágrafo Único – Os pais ou responsáveis deverão comunicar, por escrito, qualquer motivo que impeça a criança de 
comparecer ao estabelecimento, em caso de enfermidade, apresentar cópia do atestado médico.
Art. 31 – As ausências não justifi cadas por 05 (cinco) dias letivos consecutivos, ou 15 (quinze) dias letivos alternados, 
implicarão em cancelamento da matrícula do aluno.
Art. 32 – Será considerada justifi cada a ausência em caso de férias dos pais, ou responsáveis, desde que comunicada 
com antecedência à Secretaria do Estabelecimento.
Art. 33 – O desligamento do aluno da Creche Abracesolidário será efetuado nos seguintes casos:
I. solicitação por escritos, dos pais ou responsáveis;
II. a criança completar idade limite de atendimento;
III.existência de faltas não justifi cadas e comprovadas, superiores 05 (cinco) dias consecutivos e 15 (quinze) dias 
alternados;
IV.descumprimento por parte dos pais ou responsáveis do presente Regimento Escolar, devidamente comprovado 
pelos relatórios de ocorrência e ou advertência expedido pela direção e assinado pelos pais ou responsáveis.
Capítulo VIII
Da expedição de documentos escolares
Art. 34 – A expedição de documentos escolares far-se-á mediante solicitação do responsável, em prazo de até 15 
(quinze) dias úteis.
Capítulo IX
Dos direitos e deveres dos participantes do processo educativo
Seção I
Da Equipe Gestora
- Diretor Pedagógico;
- Coordenador Pedagógico;
- Assistente Social.
Seção II

Da Direção
Art. 35 - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, controla e supervisiona todas as atividades desen-
volvidas no âmbito da unidade escolar.
Parágrafo Único - A Direção da Escola será exercida por educador habilitado em Pedagogia, nos termos da legis-
lação vigente.
Subseção I
Das Competências, Atribuições e Deveres
Art. 36 – São competências, atribuições de deveres do Diretor Educacional
I. executar atividades de planejamento, elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico; 
II. coordenar a elaboração e acompanhar a implementação do Projeto- Pedagógico da escola;
III. coordenar e incentivar a qualifi cação dos profi ssionais da educação;
IV. garantir o bom andamento da U.E. atendendo suas necessidades estruturais;
V. colaborar com o coordenador para que as atividades programadas para as crianças e funcionários sejam cumpri-
das;
VI. coordenar a elaboração do Plano de Ação do estabelecimento de ensino;
VII. assegurar às crianças o acesso e permanência na escola, através de uma educação de qualidade, que proporcione 
a integração com seus pares, com o meio físico e social;
VIII. coordenar a construção do Regimento Escolar;
IX. deferir os requerimentos de matrículas;
X. acompanhar, juntamente com a equipe pedagógica, o trabalho docente e o cumprimento das reposições de dias 
letivos, carga horária e de conteúdo aos discentes;
XI. proporcionar condições para que haja integração da família e da comunidade no trabalho educativo da U.E;
XII. responsabilizar-se por toda documentação da escola e prontuários das crianças atualizados;
XIII. coordenar os processos de matrícula e rematrícula das crianças;
XIV. promover grupos de trabalho de estudos; 
XV. interagir positivamente proporcionando a integração, participação entre professores, funcionários, pais, comuni-
dade e profi ssionais de áreas afi ns garantindo bom fl uxo de comunicação e informação entre todos os componentes 
da U.E;
XVI. convocar reuniões conforme calendário escolar do Conselho de Escola, buscando uma gestão democrática;
XVII. buscar o auto desenvolvimento em valores humanos para ser exemplo deste modelo pedagógico;
XVIII. assegurar o cumprimento do calendário escolar conforme previsto na legislação escolar;
XIX. defi nir horário e escalas de trabalho da equipe técnico-administrativa e equipe auxiliar operacional;
XX. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, pais e com os demais 
segmentos da comunidade escolar;
XXI. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;
XXII. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar.
XXIII. participar de reuniões, cursos e programas de formação continuada e atualização profi ssional promovidos pela 
Creche Abracesolidário e pela Secretaria Municipal de Educação;
Subseção II
Dos Direitos
Art. 37 – São direitos do Diretor:
I - Exercer profi ssionalmente suas atividades, tendo como parâmetro as normas didáticas e pedagógicas gerais;
II - Usufruir do disposto na legislação trabalhista vigente - CLT.
Art. 38 - O Diretor contará, para auxiliá-lo em seu trabalho, com um Assistente Social e um Coordenador Pedagógico, 
cujas atribuições e competências serão defi nidas pelo Diretoria.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Coordenadora Pedagógica substituirá o Diretor em suas ausências.
Subseção III
Do Coordenador Pedagógico
Art. 39 - A função do Coordenador Pedagógico, com habilitação mínima em Pedagogia nos termos da legislação 
vigente, deve ser entendida como o processo integrador e articulador das ações pedagógicas e didáticas desenvolvidas 
na escola.
Art. 40 - São direitos do Coordenador:
I - Participar da elaboração do Projeto Pedagógico, coordenando as atividades do planejamento quanto aos aspectos 
curriculares;
II - o disposto na legislação trabalhista vigente CLT.
Art. 41- São deveres do Coordenador:
I. substituir o Diretor em suas ausências;
II. acompanhar, orientar e coordenar do planejamento, elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógi-
co, atuando em conjunto com demais membros da equipe;
III. planejar e participar de projetos como colaborador, da formação continuada, cursos, palestras, reunião de pais, 
eventos e trabalho diário;
IV. promover e coordenar reuniões de integração, planejamento, momentos de refl exão e troca de experiências com 
a equipe docente;
V. elaborar relatórios de suas atividades;
VI. prestar assistência aos professores, visando assegurar a efi ciência do desempenho dos mesmos para a melhoria 
da qualidade do ensino;
VII. propor e coordenar as atividades de aperfeiçoamento e de atualização de professores;
VIII. elaborar, coordenar e executar a programação de sua área de atuação;
IX. acompanhar e avaliar o processo educativo;
X. assistir o Diretor em sua área de atribuição;
XI. desenvolver, recomendar e propor a utilização de materiais didáticos;
XII. orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docentes junto ao coletivo de professores do estabe-
lecimento de ensino;
XIII. participar junto com o diretor do processo de elaboração e aprimoramento do Regimento Escolar;
XIV.coordenar a elaboração de critérios para aquisição, empréstimo e seleção de materiais, equipamentos e/ou livros 
de uso didático-pedagógico;
XV. coordenar, junto à direção, o processo de distribuição de aula, a partir de critérios legais, didáticos-pedagógicos 
e do Projeto Politico Pedagógico;
XVI. organizar e acompanhar, juntamente com a direção, cumprimento de dias letivos, horas e conteúdos aos dis-
centes;
XVII. orientar, acompanhar e visar periodicamente as Fichas Individuais de Controle de Frequência;
XVIII. organizar registros de acompanhamento da vida escolar do aluno;
XIX. acompanhar juntamente com a assistência social, a frequência escolar do aluno, contatando as famílias e enca-
minhando-os aos órgãos competentes, quando necessário;
XX. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;
XXI. elaborar seu Plano de Ação;
XXII. ser discreto, os comentários com a criança devem der feitos entre professores, diretor para resolver algo do 
mesmo;
XXIII. todos os problemas discutir com a direção;
XXIV. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar.
XXV. participar de reuniões, cursos e programas de formação continuada e atualização profi ssional promovidos pela 
Creche Abracesolidário e pela Secretaria Municipal de Educação;
Subseção IV
Do Assistente Social
Art. 42 - O Assistente Social é encarregado de prestar serviços sociais orientando alunos, famílias e funcionários, 
sobre direitos e deveres, serviços e recursos sociais. Desenvolver atividades técnicas e profi ssionais relacionadas aos 
projetos e ações sociais que a Unidade Escolar mantém. Esta função é ocupada por profi ssional habilitado na área.
Art. 43 - Os direitos do Assistente Social são baseados na Lei 8662, de 7/6/1993 que dispõe sobre a profi ssão de 
Assistente Social e RESOLUÇÃO CFESS N.º 273/93 DE 13 MARÇO 93 que institui o Código de Ética Profi ssional 
dos Assistentes Sociais.
Art. 44 - São atribuição do Assistente Social:
I. programar atividades pertinentes a sua área de atuação, com as demais atividades das instituições auxiliares da 
escola;
II. manter atualizados os dados de matriculas;
III. participar da articulação das ações pertinentes à sua área de atuação, com as demais atividades das instituições 
auxiliares da escola;
IV. participar do processo de integração da comunidade escolar entre si e com a comunidade local em torno dos 
objetivos da proposta pedagógica da unidade escolar;
V. responder pela elaboração, execução e avaliação de ações junto às famílias atendidas, objetivando o melhor de-
sempenho dos alunos;
VI. acompanhar e encaminhar os alunos com difi culdades para órgãos institucionais e da comunidade, bem como 
seus familiares;
VII. promover ações referentes ao acompanhamento social individualizado, tendo em vista situações identifi cadas 
com a criança e família;
VIII. manter atualizada a documentação específi ca de sua área de atuação;
IX. realizar visitas domiciliares sempre que necessário;
X. manter atualizados os registros de demanda, de acordo com as normas estabelecidas pela SME;
XI. participar de reuniões, cursos e programas de formação continuada e atualização profi ssional promovidos pela 
Creche Abracesolidário e pela Secretaria Municipal de Educação;
XII. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar;
XIII. zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos e materiais;
XIV. promover um ambiente harmonioso entre seu colega de trabalho, crianças e família;
XV. manter em ordem os arquivos de atendimento das famílias/alunos;
XVI. colaborar permanentemente com a coordenação e gestor da creche;
XVII. acompanhar as fi chas de presença de alunos, quando houver alguma normalidade comunicar o gestor da cre-
che;
XVIII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias.
Seção III
Da Equipe de Apoio
- Do Corpo Docente;
- Auxiliar de Educação;
- Auxiliar Administrativo;



6 Campinas, sábado, 14 de maio de 2011Diário Ofi cial do Município de Campinas

- Secretária Educacional;
- Cozinheira e Auxiliares de Cozinha;
- Zelador;
- Equipe de Limpeza.
Subseção I
Do Corpo Docente
Art. 39 - A docência deve ser entendida como processo planejado de intervenções diretas e contínuas entre a ex-
periência vivenciada do educando e o saber sistematizado, tendo em vista a apropriação, construção e recriação de 
conhecimento pelos educandos e o compromisso assumido com o conjunto da escola, através da participação em 
ações coletivamente planejadas e avaliadas, de acordo com a legislação vigente.
Art. 40 - Fazem parte do Corpo Docente, professores em regência de classe, com habilitação mínima de magistério, 
preferencialmente com pedagogia, nos termos da legislação vigente.
Subseção II
Dos Direitos
Art. 41 - São direitos do Corpo Docente:
I. participar da elaboração do Projeto Pedagógico da escola;
II. participar sobre programas escolares;
III.utilizar os recursos pedagógicos auxiliares disponíveis na Escola;
IV.requisitar os materiais didáticos necessários às suas atividades.
Subseção III
Dos Deveres
Art. 42 - São deveres do Corpo docente;
I. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar;
II. planejar adequadamente seu trabalho junto aos alunos no que se refere a objeto, conteúdo, metodologia, avaliação, 
linha pedagógica e proposta pedagógica;
III. zelar pelo bom nome da escola dentro e fora dela, ser pontual no cumprimento do horário e assíduo;
IV. manter permanente contato com pais de alunos juntamente com a direção;
V. participar de atividades cívicas, culturais e educativas da comunidade;
VI. participar da elaboração do Projeto Pedagógico e Plano Educacional;
VII. elaborar e executar a programação referente às atividades de sua turma e afi ns;
VIII. participar das reuniões pedagógicas e da formação continuada;
IX. conhecer e respeitar as leis constitucionais e as normas interna da escola;
X. manter em dia a escrituração escolar nos diários de classe retratando fi elmente as ocorrências e/ou informações 
prestadas aos pais e à equipe gestora;
XI. avisar, com antecedência à equipe gestora, quando não puder cumprir seu horário de trabalho;
XII. apresentar-se convenientemente trajado para o trabalho;
XIII. levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula, evitando abandonar a turma;
XIV. ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-lo de modo a inteirar-se dos avanços mais recentes na 
sua área de atuação;
XV. estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes ao processo ensino/aprendizagem;
XVI. buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas, aumentando o interesse dos alunos;
XVII. participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados os conhecimentos, o que contribuirá 
signifi cativamente para o crescimento como pessoa e profi ssional;
XVIII. participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou não;
XIX. encaminhar à Equipe Gestora os casos de alunos que apresentem difi culdades específi cas de aprendizagem, 
comportamentais ou emocionais;
XXI. proceder à avaliação continua e semestral dos alunos, utilizando-se de instrumentos e formas diversifi cadas de 
avaliação, prevista no Projeto Pedagógico;
XXII. zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer irregularidade à equipe pedagógica;
XXIII. cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas-aula e hora atividade estabelecidos, além de parti-
cipar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profi ssional;
XXIV. o arranjo de salas e materiais, a confecção e o reparo do material e contato direto com o pai;
XXV. responsabilizar-se pelas atividades de música e educação física das crianças, quando a creche não contar com 
especialista;
XXVI. ser calma, simpática e agradável todas as vezes que conversar com as crianças;
XXVII. todos os problemas discutir com a coordenação e, ou, gestão;
XXVIII. notifi car a direção e registrar por escrito assinado pelo responsável, possível ocorrência com o aluno dentro 
do estabelecimento.
Subseção IV
Do Auxiliar de Educação
Art. 43 - São direitos do Auxiliar de Educação, o disposto na legislação trabalhista vigente - CLT.
Art. 44 - São atribuições do Auxiliar de Educação, cuja formação mínima deve ser Ensino Médio:
I. respeitar deveres oriundos do Regimento Escolar;
II. zelar pelo bom nome da escola dentro e fora dela;
III. participar da elaboração do Projeto Pedagógico;
IV. elaborar e executar em conjunto com a professora a programação referente às atividades de sua turma e afi ns;
V. participar das reuniões pedagógicas e da formação continuada promovidas pela creche;
VI. conhecer e respeitar as normas da escola;
VII. avisar, com antecedência à equipe gestora, quando não puder cumprir seu horário de trabalho;
VIII. ser pontual e assíduo ao trabalho;
IX. apresentar-se convenientemente trajado para o trabalho;
X. colaboração na execução do programa, preparação do material didático necessário ao trabalho;
XI. estar disposto a participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados os conhecimentos, o que 
contribuirá signifi cativamente para o crescimento como pessoa e profi ssional;
XII. tomar todas as providências necessárias ao bem estar das crianças, de modo a assegurar o bom funcionamento 
da escola;
XIII. brincar com as crianças, dirigindo ou promovendo sempre atividades variadas;
XIV. acompanhar os alunos na entrada e na saída das classes e outras dependências da escola; 
XV. colaborar na organização de eventos e festas escolares; 
XVI. utilizar formas de cortesia, com funcionários, pais e/ou responsáveis e crianças;
XVII. auxiliar nas atividades externas evitando acidentes;
XVIII. motivar o aluno a se alimentar adequadamente evitando o desperdício, respeitando sua individualidade;
XIX. prestar cuidados higiênicos as crianças de acordo com as rotinas estabelecidas e sempre que necessário;
XX. administração alimentação às crianças de acordo com o cardápio padronizado;
XXI. estimular as crianças a se tornarem independentes de acordo com o seu desenvolvimento;
XXII. zelar pela manutenção da higiene do ambiente;
XXIII. proporcionar ambiente e condições físicas adequadas ao sono e repouso das crianças;
XXIV. zelar e controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da creche;
XXV. manter a higiene dos brinquedos, berços, cercados e colchões;
XXVI. observar as medidas de prevenção de acidentes e quando ocorrer avisar a professora e coordenador;
XXVII. zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos e materiais;
XXVIII. promover um ambiente harmonioso entre seu colega de trabalho, crianças e família;
XXIX. manter em ordem os espaços de trabalho;
XXX. colaborar permanentemente com a professora, coordenação e gestor da creche;
Subseção V
Secretária Educacional
Art. 45 - São direitos da Secretária Educacional, aqueles dispostos na legislação trabalhista vigente - CLT.
Art. 46 -São atribuições do Secretária Educacional: 
I. responder pelo expediente da Secretaria;
II. atender ao telefone, receber e transmitir recados;
III. executar a comunicação interna da creche conforme as rotinas estabelecidas e de acordo com a solicitação de 
administração;
IV. organizar o arquivo de modo a assegurar a preservação dos documentos escolares e esclarecer o público sobre 
matrícula, expediente e o modelo educacional da creche;
V. redigir e fazer expedir toda a correspondência da Escola, submetendo-a a assinatura da Direção ou seu substituto 
legal;
VI. auxiliar na atualização dos dados nos Sistemas da Creche;
VII. efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matriculas;
VIII. atender a comunidade escolar, na área de sua competência, prestando informações e orientações sobre a legis-
lação vigente e a organização de funcionamento do estabelecimento de ensino, conforme disposições do Regimento 
Escolar;
IX. zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da secretaria; 
X. secretariar as reuniões e quando for solicitada, redigindo as respectivas Atas;
XI. conferir, registrar e/ou inventariar materiais e equipamentos recebidos;
XII. comunicar imediatamente à direção toda irregularidade que venha ocorrer na secretaria da escola;
XIII. participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde que autorizado 
pela direção, visando ao aprimoramento profi ssional de sua função;
XIV. fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da secretaria escolar, quando solicitado;
XV. zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos e materiais;
XVI. manter e promover um ambiente harmonioso entre seu colega de trabalho, crianças e família;
XVII. colaborar permanentemente com a coordenação e gestor da creche;
XVIII. todos os problemas discutir com a coordenação e, ou, gestão;
Subseção VI
Da Auxiliar Administrativa
Art. 47 - São direitos do auxiliar administrativa, aqueles dispostos na legislação trabalhista vigente - CLT. São atri-
buições do auxiliar administrativo:
I. elaborar relatório e processos de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades competentes;
II. zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da secretaria;
III. organizar o livro-ponto de professores e funcionários, encaminhando ao setor competente a sua frequência, em 
formulário próprio;
IV. conferir, registrar e/ou inventariar materiais e equipamentos recebidos;
V. participar de reuniões, cursos e programas de formação continuada e atualização profi ssional promovidos pela 

Creche Abracesolidário e pela Secretaria Municipal de Educação;
VI. zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos e materiais;
VII. manter e promover um ambiente harmonioso entre seu colega de trabalho, crianças e família;
VIII. colaborar permanentemente com a coordenação e gestor da creche;
IX. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;
X. todos os problemas discutir com a coordenação e, ou, gestão;
XI. executar a expedição, registro e controle de expedientes;
XII. controlar a entrada e saída de materiais, ferramentas e equipamentos diversos da Creche, bem como de frequência 
dos servidores;
XIII. coordenar as atividades de compra, registrando todos esses dados;
XIV. efetuar os pagamentos apos aprovação da diretoria;
XV. elaborar relatórios fi nanceiros;
XVI. controlar as despesas conforme plano orçamentário previamente elaborado;
XVII. assegurar os pagamentos de encargos trabalhistas;
XVIII. controlar os saldos bancários e sua reconciliação;
XIX. atuar como responsável pela fi scalização e manutenção da ordem nos ambientes;
XX. operar equipamentos diversos, tais como: projetor multimídia, aparelhos de fax, máquinas fotocopiadoras e 
outros;
XXI. localizar, organizar, classifi car e manter atualizado o acervo de multimídia;
XXII. zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos utilizados sob sua 
responsabilidade, solicitando junto à chefi a os serviços de manutenção.
Subseção VII
Da Equipe da Cozinha
Art. 48 - São direitos da cozinheira, aqueles dispostos na legislação trabalhista vigente - CLT.
Art. 49 - São atribuições da cozinheira:
I. verifi car o cardápio e preparação do dia;
II. preparar e servir a alimentação das crianças;
III. manter a limpeza, higiene, conservação da cozinha, do refeitório e da dispensa, bem como dos equipamentos e 
utensílios;
IV. seguir rigorosamente o cardápio semanal e as instruções da Central de Abastecimento (CEASA);
V. receber os gêneros alimentícios, fazer o rigoroso controle de validade e armazená-los adequadamente;
VI. cuidar da higienização das mamadeiras;
VII. usar uniforme e os acessórios adequados para o desempenho das atividades;
VIII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, funcionários e famílias;
IX. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos e com os demais 
segmentos da comunidade escolar;
X. zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos recebidos;
XI. informar ao diretor do estabelecimento de ensino da necessidade de reposição do estoque da merenda escolar;
XII. cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas, respeitando o seu período de férias;
XIII. respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros 
alimentícios e de refrigeração;
XIV. todos os problemas discutir com a coordenação e, ou, gestão;
XV. não usar bijuterias ou jóias;
XVI. manter sempre as unhas cortadas e limpas;
XVII. manter sempre uniforme limpo;
XVIII. executar outras tarefas relacionadas com sua área de atuação, que lhe forem atribuídas pela Equipe Gestora.
Art. 50 - São direitos da auxiliar da cozinha, aqueles dispostos na legislação trabalhista vigente - CLT.
Art. 51 – São atribuições da Auxiliar de Cozinha:
I. apresentar-se sempre com o uniforme limpo e no horário estipulado;
II. zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações e utensílios, cumprindo as normas estabelecidas na legislação 
sanitária em vigor;
III. conferir os gêneros, verifi car e preparar, cozinhar, distribuir e identifi car todas as mamadeiras e papas;
IV. realizar a limpeza e desinfecção das mamadeiras e demais utensílios das crianças;
V. efetuar a distribuição dos alimentos de acordo com as prescrições dietéticas;
VI. informar ao diretor do estabelecimento de ensino da necessidade de reposição do estoque da merenda escolar;
VII. conservar o local de preparação, manuseio e armazenamento da merenda escolar, conforme legislação sanitária 
em vigor;
VIII. preparar, cozinhar, distribuir e identifi car todas as mamadeiras e papas;
IX. zelar pela organização e proceder à limpeza do local de trabalho, depósito utensílios e equipamentos;
X. notifi car a quebra ou dano do material, instalações ou equipamentos, para o devido reparo ou substituição;
XI. participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou por iniciativa própria, desde que autorizado pela 
direção, visando ao aprimoramento profi ssional;
XII. auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fi zer necessário;
XIII. respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros 
alimentícios e de refrigeração;
XIV. executar os demais serviços relacionados a função decorrentes do Regimento Escolar e aqueles que concernem 
à especifi cidade de sua função, a critério da Direção;
XV. todos os problemas discutir com a coordenação e, ou, gestão;
XVI. não usar bijuterias ou jóias;
XVII. manter sempre as unhas cortadas e limpas;
Subseção VIII
Do Pessoal da Limpeza 
Art. 52 - São direitos do pessoal da Limpeza, aqueles dispostos na legislação trabalhista vigente - CLT.
Art. 53- São deveres do pessoal da Limpeza:
I. auxiliar a entrada e saída das crianças, se solicitado;
II. limpar e auxiliar na preparação dos ambientes para os eventos;
III. manter a limpeza e a ordem nas dependências da escola;
IV. cuidar e preservar os recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza nos locais ocupados, atenção e resolução dos 
problemas ou imprevistos que possam surgir no dia-a-dia;
V. executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências que lhe forem atribuídas;
VI. zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas e do mobiliário em geral;
VII. verifi car o uso de iluminação e água, bem como dos equipamentos da escola, evitando mal uso ou desperdício;
VIII. comunicar à direção, com antecedência, a necessidade de reposição dos produtos;
IX. atender adequadamente aos alunos com necessidades educacionais especiais temporárias ou permanentes, que 
demandam apoio de locomoção, de higiene e de alimentação;
X. auxiliar na locomoção dos alunos que fazem uso de cadeiras de rodas, andadores, muletas, e outros facilitadores, 
viabilizando a acessibilidades e a participação no ambiente escolar;
XI. cuidar do acondicionamento e destino adequado do lixo;
XII. lavar, passar e conservar as roupas de uso da creche de acordo com a rotina estabelecida;
XIII. limpar os colchonetes;
XIV. higienizar a caixa de areia semanalmente;
XV. limpar os brinquedos que permanecem na área externa e interna;
XVI. promover e manter a limpeza dos equipamentos e lavanderia;
XVII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;
XVIII. executar os demais serviços relacionados a função decorrentes do Regimento Escolar e aqueles que concernem 
à especifi cidade de sua função, a critério da Direção;
XIX. todos os problemas discutir com a coordenação e, ou, gestão;
XX. não usar bijuterias ou jóias;
XXI. manter sempre as unhas cortadas e limpas;
XXII. manter sempre uniforme limpo.
Parágrafo único: a formação mínima exigida para o pessoal da limpeza será de Ensino Fundamental.
Art. 54 - São direitos do pessoal da Limpeza, aqueles dispostos na legislação trabalhista vigente - CLT.
Subseção IX
Do Zelador
Art. 55 - São direitos do Zelador, aqueles dispostos na legislação trabalhista vigente - CLT
Art. 56 - São deveres do zelador;
I. executar tarefas gerais determinadas pela direção, inerentes à função e aos objetivos da escola e da educação;
II. vigiar e zelar pela conservação e asseio do prédio escolar e de suas instalações, equipamentos, ferramentas e mo-
biliário, controlando o acesso e saída de pessoas e materiais;
III. zelar pela segurança individual e coletiva, orientando os alunos sobre as normas disciplinares para manter a ordem 
e prevenir acidentes no estabelecimento de ensino;
IV. comunicar imediatamente à direção situações que evidenciem riscos à segurança dos alunos;
V. abrir e fechar o prédio nos dias e horários estipulados pela equipe diretora e, na ausência do porteiro, manter sob 
vigilância a área total da escola;
VI. prestar informações, registrar reclamações, preencher relatórios, codifi cando e cadastrando as solicitações;
VII. receber e distribuir correspondências e pequenos objetos, assim como atender telefonemas, recebendo e trans-
mitindo recados; 
VIII. acompanhar e auxiliar a entrada e saída das crianças, se solicitado;
IX. atender e identifi car os usuários e registrar as visitas, prestando informações e orientações quanto à estrutura física 
e setores do estabelecimento de ensino;
X. manter sob sua guarda as chaves do prédio e localização das reservas de todas as suas dependências;
XI. executar pequenos reparos quando necessários e outras tarefas solicitadas pela direção, de acordo com sua função 
e com os objetivos da escola;
XII. comunicar à direção as irregularidades observadas durante seu horário de trabalho;
XIII. cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas, respeitado o seu período de férias;
XIV. participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou por iniciativa própria, desde que autorizado 
pela direção, visando ao aprimoramento profi ssional;
XV. zelar pela preservação do ambiente físico, instalações, equipamentos e materiais didático-pedagógico;
XVI. auxiliar a equipe pedagógica no remanejamento, organização e instalação de equipamentos e materiais didático-
pedagógico;
XVII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;
XVIII. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os 
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demais segmentos da comunidade escolar;
XIX.executar os demais serviços relacionados a função decorrentes do Regimento Escolar e aqueles que concernem 
à especifi cidade de sua função, a critério da Direção;
XX. todos os problemas discutir com a coordenação e, ou, gestão.
Parágrafo único: a formação mínima exigida para o zelador será de Ensino Fundamental.
Art. 57 - É vedado aos funcionários, docentes e gestores
I. fazer qualquer tipo de campanha com a fi nalidade de arrecadar donativos ou contribuições, sem a prévia autorização 
da Direção;
II. atender, durante o período de trabalho, às pessoas estranhas, bem como a telefonemas; em casos de urgência, o 
recado será anotado e transmitido;
III. tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo pedagógico e o andamento geral da escola;
IV. retirar e utilizar qualquer documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino, sem a devida per-
missão da direção;
V. ausentar-se do estabelecimento de ensino no seu horário de trabalho sem a prévia autorização do setor compe-
tente;
Seção IV
Do Corpo Discente
Art. 58 - O corpo discente é constituído pelos alunos regularmente matriculados na escola, aos quais se aplicam, 
diretamente ou através de seus pais ou responsáveis, as disposições deste Regimento Escolar.
Art. 59-Constituem-se direitos dos alunos, com observância dos dispositivos constitucionais da Lei Federal nº 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, da Lei nº 9.394 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDBEN, Decreto Lei nº 1.044/69 e Lei nº 6.202/75, através de si ou através de seus pais ou responsáveis:
I. serem respeitados em sua individualidade, interessados no processo educacional desenvolvido no estabelecimento 
de ensino;
II. participar das discussões da elaboração e implementação do Projeto Pedagógico do estabelecimento de ensino;
III. ter assegurado que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função de efetivar o processo de ensino e apren-
dizagem;
IV. receberem a educação e o ensino que constituem as fi nalidades e os objetivos da Escola, nos termos deste Regi-
mento Escolar;
V. terem assegurados todos os direitos como pessoa;
VI. serem considerados e valorizados na sua individualidade, sem comparações ou preferências;
VII. serem orientados em suas atividades educacionais diárias;
VIII. usufruírem de ambiente que possibilite o aprendizado e recursos materiais da escola, de acordo com as normas 
estabelecidas nos regulamentos internos;
IX. ter acesso a todos os conteúdos previstos na Proposta Pedagógica Curricular do estabelecimento de ensino;
X. poderem desenvolver sua criatividade;
XI. sugerir, aos diversos setores do estabelecimento de ensino, ações que viabilizam melhor funcionamento das ati-
vidades;
XII. serem atendidos em suas difi culdades de aprendizagem.
Art. 60 - São deveres dos alunos, assim como de seus pais e responsáveis:
I. cumprir as normas da escola;
II. agenda vai e vem nas coisas dos alunos;
III.observar a pontualidade e assiduidade quanto às atividades escolares, que será sempre estimulada pelo processo 
educativo;
IV. respeitar e cumprir entrada e saída dos alunos;
V. usar o uniforme escolar;
VI. manifestar respeito à Direção, Coordenação, Professores e Funcionários;
VII. manter e promover respeito e relações de cooperação aos colegas e ambiente escolar, manifestando-se sempre 
com cordialidade e simpatia;
VIII. realizar as tarefas escolares defi nidas pelos docentes;
IX. atender às determinações dos diversos setores do estabelecimento de ensino, nos respectivos âmbitos de com-
petência;
X. participar de todas as atividades curriculares programadas e desenvolvidas pelo estabelecimento de ensino;
XI. cooperar na manutenção da higiene e na conservação das instalações escolares;
XII. compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio da escola, quando comprovada a 
sua autoria;
XIII. cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
XIV. providenciar e dispor, sempre que possível, do material solicitado e necessário ao desenvolvimento das ativi-
dades escolares;
XV. tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e colegas;
XVI. manter-se em sala durante o período das aulas;
XVII. apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XVIII. apresentar justifi cativa dos pais ou responsáveis, para poder entrar após o horário de inicio das aulas;
XIX. apresentar atestado médico e/ou justifi cativa dos pais ou responsáveis, em caso de falta às aulas;
XX. respeitar o professor em sala de aula, observando as normas e critérios estabelecidos;
XXI. quando o aluno não comparecer na escola, é de responsabilidade dos pais ou responsáveis de se informar sobre 
todos os acontecimentos ocorridos na escola, exemplo recados, circulares, avisos em gerais;
XXII. levar a medicação da criança com receita médica original e xerox, assinado pelo pediatra descrevendo nome do 
remédio, quantidade, tempo e horário descrevendo minuciosa na agenda e aviso verbal a direção demostrando com 
mínimo detalhes como medicar o aluno;
XXIII. caso o aluno esteja com alguma doença infecto – contagiosa o responsável deverá avisar imediatamente a 
escola. O aluno deverá permanecer afastada da escola até total recuperação. A escola poderá solicitar que os pais e/ou 
responsáveis apresentem um atestado declarando total recuperação do aluno pós-doença contagiosa;
XXIV. cumprir as disposições do Regimento Escolar no que lhe couber. 
Art. 60 Das Proibições
I. retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer documento ou material pertencente ao 
estabelecimento de ensino;
II. trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao estudo;
III. ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão competente;
IV. receber, durante o período de aula, sem prévia autorização do órgão competente, pessoas estranhas ao funciona-
mento do estabelecimento ensino;
V. expor colegas, funcionários, professores ou qualquer pessoa da comunidade à situações constrangedoras;
VI. entrar e sair da sala de aula, sem a prévia autorização do respectivo professor;
VII. qualquer pessoa que não seja responsável ou autorizado por escrito, pegar o aluno no estabelecimento;
VIII. danifi car os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences de seus colegas, funcionários e pro-
fessores.
Art. 61 Das Ações Educativas, Pedagógicas e Disciplinares
I. O aluno que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as disposição contidas no Regimento Escolar fi cará 
sujeito às seguintes ações:
Orientação
a. orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, equipe pedagógica e direção;
b. comunicado por escrito, com ciência e assinatura dos pais ou responsáveis;
c. encaminhamento a projetos de ações educativas;
d. convocação dos pais ou responsáveis, com registro e assinatura, e/ou termo de compromisso;
e. esgotadas as possibilidades no âmbito do estabelecimento de ensino, inclusive do conselho escolar, será encaminha-
do ao Conselho Tutelar, quando o aluno, para tomada de providências cabíveis.
Seção V
Da Gestão Escolar
I. A gestão escolar é o processo coletivo que envolve a tomada de decisão, planejamento, execução, acompanhamento 
e avaliação do funcionamento da escola, envolvendo todos os participantes.
Seção VI
Do Aperfeiçoamento dos Recursos Humanos
Art. 62 – A creche Abracesolidário assegurará o contínuo aperfeiçoamento de seus recursos humanos através de 
formação continuada, reuniões, encontros, palestras, cursos e outros eventos, atendendo a todos os profi ssionais en-
volvidos no processo educativo, descritos no Projeto Pedagógico.
Parágrafo Único: Será sempre incentivada, pela escola, a participação de seus funcionários em cursos, palestras e 
eventos que visem ao seu aperfeiçoamento profi ssional, sempre que possível sem o prejuízo das atividades regulares 
da instituição.
Parágrafo único - A escola elaborará, anualmente, quadro de funcionários, com identifi cação, alocação e formação 
/habilitação profi ssional, que integrará Projeto Pedagógico da Escola.
Seção VII
Das Relações, Individuais e Coletivas de Trabalho
Art. 63 - Todo pessoal docente, técnico, pedagógico e administrativo será contratado pela ASSOCIAÇÅO DE DE-
SENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDÅRIO, por indicação da equipe gestora, inclusive profi ssionais 
autônomos e os profi ssionais terceirizados, analisados os respectivos currículos e habilitações, regidos pela CLT.
Seção VIII
Das Penalidades
Art. 64 - A todos os funcionários da Escola, técnicos ou administrativos, pela inobservância aos termos deste Regi-
mento Escolar e da legislação supervenientes, serão aplicadas sanções cabíveis e previstas na legislação trabalhista 
e de ensino, assegurando-se-lhes o direito de defesa e recurso às autoridades competentes, na forma da legislação 
pertinente.
Parágrafo Único - Quando se tratar de pena de demissão caberá ao Diretor da escola a aplicação da penalidade, 
dentro das normas da legislação em vigor.
Art. 65 - Para todos os funcionários que incorrerem em transgressões ao disposto no presente Regimento, serão im-
postas as sanções previstas no presente Regimento e na CLT-Consolidação da Legislação do Trabalho.
Art. 66 - São as seguintes as sanções passíveis de imposição para os funcionários, esgotadas todas as possibilidade 
de conciliação: 
I.advertência verbal; 
II.suspensão de até 3 (três) dias; 
III.demissão. 
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 67 - A Escola manterá, à disposição dos pais, responsáveis e alunos, cópias deste Regimento.
Art. 68 - Incorporar-se-ão a este Regimento as determinações oriundas de disposições legais ou de normas baixadas 
pelos órgãos ofi ciais aos quais compete a regulação e supervisão do ensino no município de Campinas.
Art. 69- Este Regimento Escolar será alterado sempre que as conveniências didático-pedagógicas ou de origem dis-
ciplinar e administrativas assim o indicarem, submetendo-se a aprovação das alterações aos organismos ofi ciais com-
petentes, em conformidade com as disposições legais a que se submete.
Parágrafo Único - Todas as mudanças que ocorrerem neste Regimento Escolar entrarão em vigor no ano civil sub-
sequente, nos termos da lei.
CAPITULO I
Dos Casos Omissos
Art. 70 - Os assuntos urgentes e omissos neste Regimento Escolar serão resolvidos em conjunto, pelo Desenvolvi-
mento Abrace Solidário e equipe de gestão da U.E., à luz das leis, instruções de ensino, normas legais, consultas aos 
órgãos competentes e legislação cabível, comunicando em seguida e, quando for o caso, às autoridades competentes.
Parágrafo único - As alterações citadas no “caput” do artigo serão submetidas à aprovação do órgão competente do 
sistema, e passarão a vigorar nos prazos previstos em lei.
Art. 71 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às sanções impostas.
Art. 72 - Este Regimento Escolar, devidamente aprovado pelo competente órgão educacio-
nal da Prefeitura do Município de Campinas, entrará em vigor após sua homologação e publicação.
Campinas, 20 de abril de 2011.
Pérsio Gomes – Diretor Presidente
Associação de Desenvolvimento Humano Abracesolidário
CNPJ – 07.675.901/0001-22
 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO ANO DE 2010 
 Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às nove horas, conforme convocação 
prévia, nas dependências do CEFORTEPE, localizado na Rua João Alves dos Santos nº 860, 
nesta cidade, foi realizada a nona Reunião Ordinária da Plenária do Conselho Municipal de 
Educação, sob a Presidência do Professor  José Tadeu Jorge , Presidente deste Colegiado, após 
dar as boas vindas a todos, lembra aos presentes que hoje a reunião será para discutir e deliberar 
a seguinte pauta:  1.  Aprovação da ata da reunião de 09/09/2010; 2.  Deliberar sobre a Resolução 
CME que fi xa normas para criação, autorização/credenciamento deunidades educacionais e para 
autorização de Cursos, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Campinas. Estiveram 
presentes na reunião os seguintes membros do Conselho:  Monica Mecatti,  representante titular 
da FUMEC;  Silvia Elena B. Villas Boas , representante do CMDCA;  Clarete Paranhos da 
Silva , representante titular da Diretoria de Ensino Campinas;  Carlos Alberto Baccaglini , repre-
sentante titular do SINPRO;  Lílian Mello,  representante titular do CODEM;  Antonio Sertório,  
representante titular do STSPM;  Niraldo José da Silva,  representante titular do Conselho das 
Escolas;  Elizabeth Rita de Azevedo , representante titular da UDEMO;  Maria Paula de Arau-
jo Stefanini , representante suplente das Coordenadorias Educacionais da SME;  Maria Ivone 
Pares Aranha Roque,  representante suplente do Conselho das Escolas;  Ana Claudia F. Lopes , 
Consultora Técnica;  Sandra R.S. Trevelin , Consultora Técnica;  Frederico S. Scopacasa , Con-
sultor Técnico; Convidadas -  Claúdia E. D. Nunes , representando o Núcleo de Educação Espe-
cial da S.M.E.;  Simone T. Novaes , representando o Núcleo de Educação Infantil da CEB;  Jus-
tificaram ausência as Conselheiras Heloisa Helena Oliveira de Azevedo , representante da FE 
- PUC Campinas;  Suely Fátima de Oliveira , representante da APEOESP; Verifi cada e consta-
tada a existência de  quorum  regimental, o Presidente deste colegiado, após as boas vindas aos 
presentes, propôs como ponto de pauta, primeiro a aprovação da ata de 09/09/2010, apresentou 
alterações e correções que foram submetidas ao Colegiado,  ATA APROVADA;  passou para o 
segundo item de pauta, perguntando se todos receberam cópia da minuta da Resolução, e, infor-
mando que havia cópia disponível para aqueles que por ventura, não estivesse com uma cópia. 
Ato contínuo propôs a leitura por capítulo, e, havendo destaque, apresentá-lo. O que foi pronta-
mente acatado pelos participantes. A Conselheira  Silvia Elena B. Villas Boas  solicita a palavra 
e diz “destaque, entendo que o inciso da resolução anterior, artigo de 1 a 4 deveria estar presente, 
Lei LDB 9394/96.” O Presidente deste Colegiado Professor  José Tadeu Jorge , com a palavra e 
diz “se o Colegiado tem clareza de que tem que transcrever, poderemos transcrever.” e pergunta 
aos presentes “o que opinam?”. Ato continuo o Presidente do Colegiado Professor  José Tadeu 
Jorge  realiza a leitura dos artigos 2º ao 4º da referida Lei e diz “ sugestão é que mantenha neste 
modelo apresentado”. A Conselheira  Silvia Elena B. Villas Boas,  diz “considero importante que 
seja transcrito, porque no meu entendimento torna mais claro para quem irá ler.” Com a palavra 
a Conselheira  Monica Mecatti  que nos diz “tendo em vista a abrangência e quem irá ler, tem 
procedência sua colocação.” O Conselheiro  Antonio Sertório  nos fala “é importante, tem fun-
damento na Lei Federal 9394/96, considero também importante constar.” O Presidente deste 
Colegiado Professor  José Tadeu Jorge , com a palavra e diz “vamos para votação: quem é favo-
rável pela explicitação no texto:  06 votos;  Contrário  01 voto;  abstenção,  0 voto;  Presidente do 
Colegiado é contrário a explicitação dos artigos. Por maioria de votos será realizado a explicita-
ção dos artigos da LDB na referida Resolução;  Silvia Elena B. Villas Boas,  solicita a palavra e 
diz “no artigo 1º que fi xa normas a sugestão é para explicitar a que público se refere o Inciso III, 
deixar explicito.” A  Sandra R.S. Trevelin , Consultora Técnica com a palavra e diz “o  caput  do 
artigo 1º, ao prever que a resolução fi xa normas, no âmbito do sistema municipal de ensino, já 
está explicitando quais são as unidades educacionais abrangidas pelo ato normativo.” A Conse-
lheira  Clarete Paranhos da Silva  com a palavra e nos diz “tenho destaque no 11 que talvez 
atenda a expectativa da colega. Após debate entre os presentes, o Presidente deste Colegiado 
Professor  José Tadeu Jorge , com a palavra submete a votação a proposta, o que foi acatado 
pelos presentes, texto para votação  incluir mantida pelo Sistema Municipal,  resultado: favorá-
vel a inclusão da expressão:  03 VOTOS ; contrário a inclusão da expressão:  06 VOTOS. Capí-
tulo 1,  com a palavra a Conselheira  Monica Mecatti  que solicita esclarecimentos “por que esta 
Resolução trata de todo Sistema Municipal, e não trata da FUMEC? A  Sandra R.S. Trevelin , 
Consultora Técnica com a palavra e diz “quando elaboramos a minuta desta resolução conversa-
mos com o Diretor Executivo da FUMEC a respeito deste assunto”.  Capítulo II, OK Aprova-
do; Capítulo III,  com a palavra a Conselheira  Clarete Paranhos da Silva  e diz “ tenho dúvidas 
em relação aos documentos que são relacionados, peço esclarecimentos.” O Conselheiro  Carlos 
Alberto Baccaglini  diz “ tenho dúvidas por que o prazo de 120 (cento e vinte dias)? A  Ana 
Claudia F. Lopes  Consultora Técnica informa “a solicitação de planta baixa no inciso III, do 
parágrafo único, do artigo oitavo, atende às questões relativas à segurança da criança e do ado-
lescente atendidos pela unidade educacional. “A Conselheira  Silvia Elena B. Villas Boas  nos 
fala “ Artigo 9 dúvidas, foi feito todo o processo com a Educação Infantil, esse termo de respon-
sabilidade registrado em cartório, pergunta, existe uma possibilidade deste dirigente fazer uma 
declaração sem ter cumprido as exigências? Com a palavra o  Frederico S. Scopacasa , Consultor 
Técnico que informa “ o documento por si só não dá conta, quem irá verifi car se foi ou não 
cumprido é quem estará fi scalizando, complementando essa exigência de registros em cartório, 
é exigência da lei, é um documento que de fato por si só não dará conta, o que dará conta é a 
supervisão, no momento de sua verifi cação, o que existe é a Lei Municipal para a Unidades Es-
colares particulares.” o Presidente deste Colegiado Professor  José Tadeu Jorge , com a palavra 
e diz “ o inciso 8 é mais abrangente do que foi colocado, o artigo 8 deve ser checado com o olhar 
da educação ele da margem para verifi car tudo, sabendo que será uma escola. O Conselheiro 
 Antonio Sertório  nos fala “o capítulo III uma questão foi muito discutida, inclusive na Ata, 
trata da legalidade, o que deixou preocupado, foi o Decreto mais precisamente o artigo 29 inciso 
II, letra A - realizou a leitura do artigo citado - a preocupação é que esta dando para o administra-
tivo da Secretaria Municipal de Educação realizar esta autorização. “Causa preocupação, estou 
preocupado, porque o Decreto Federal diz que é competência do Conselho Municipal de Educa-
ção.” o Presidente deste Colegiado Professor  José Tadeu Jorge , com a palavra e diz “o que esta 
colocado é o Conselho Municipal de Educação dando a competência para a Secretaria Municipal 
de Educação.” A  Ana Claudia F. Lopes  Consultora Técnica informa “ o Conselho Municipal de 
Educação é o órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de 
Educação é o órgão administrativo do Sistema Municipal de Ensino.” a Conselheira  Clarete 
Paranhos da Silva  e diz “o trabalho no Estado tem uma Equipe Técnica específi ca para isso e 
para o operacional requer também uma equipe.” Com a palavra o Conselheiro  Carlos Alberto 
Baccaglini  que nos diz “ para resolver colocar o Conselho como órgão normativo e que o Ato 
Normativo é do Conselho.” A Conselheira  Clarete Paranhos da Silva  e diz “O Conselho Esta-
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dual de Educação é que normatiza, tem a  deliberação n. 1 de 1999 , é aquela que as escolas tem 
que seguir, depois foi feito a vistoria, depois que esta tudo ok, é publicado um Ato Normativo de 
funcionamento e é publicado, que tem que realizar os encaminhamentos e é publicado.” A  Ana 
Claudia F. Lopes  Consultora Técnica diz “ sublinhando, no âmbito do Sistema Municipal de 
Ensino as normatizações cabem ao Conselho Municipal de Educação e, a administração das 
unidades que o compõe, cabe à Secretaria Municipal de Educação.” A Conselheira  Silvia Elena 
B. Villas Boas  nos fala, na última reunião discutimos bastante a quem compete, segundo o MEC 
- tem diferenças entre si mais que podem tramitar juntos, o papel do Conselho é mais amplo, o 
Conselho é órgão mais amplo. solicita que a secretaria faça o que é de competência técnica, quem 
autoriza é o C.M.E., a deliberação é se a entidade vai ou não ser aprovada é de competência do 
C.M.E..” O Presidente deste Colegiado Professor  José Tadeu Jorge , com a palavra e diz “enten-
do que o conceito apresentado esta correto, o Conselho tem o seu papel como a secretaria.  Capí-
tulo III OK aprovado .  Capítulo 4- item do 13 ao 16 - ok, não houve manifestação; Capítulo 
5, A Conselheira Silvia Elena B. Villas Boas  nos fala “ no inciso 4 do artigo 17 - realizou a 
leitura, e pergunta qual a faixa etária destinada?”A Consultora Técnica;  Sandra R.S. Trevellin , 
nos diz “no artigo 9º inciso 10, faz a descrição do público a que se propõe atender.”.Com a pala-
vra o  Frederico S. Scopacasa , Consultor Técnico que informa “todas as portarias diz qual a que 
faixa etária se destina o funcionamento.” O Presidente deste Colegiado Professor  José Tadeu 
Jorge , com a palavra e pergunta “há mais considerações do artigo 17 ao 20? Não houve mani-
festação dos presentes.  Ok  aprovado . Capítulo 6,  o Conselheiro  Niraldo José da Silva  com a 
palavra e pergunta “ se no artigo 2, no parágrafo único tem condições de acrescentar em dupla de 
supervisores educacionais?” O Presidente deste Colegiado Professor  José Tadeu Jorge , com a 
palavra e diz “ tem sim, podemos colocar, sugestão acatada.”  Capítulo 7, ok aprovado; Capí-
tulo 8, ok aprovado; Capítulo 9,  o conselheiro  Antonio Sertorio  solicita a palavra e diz “no 
artigo 32, os casos omissos (...) para Consideração do Conselho - Parecer da Comissão de Nor-
mas e Legislação do Conselho.” O Presidente deste Colegiado Professor  José Tadeu Jorge , com 
a palavra e nos fala “submeto o texto desta Resolução para aprovação e considero aprovada após 
as contribuições deste Colegiado. Ato continuo, o Presidente deste Colegiado Professor  José 
Tadeu Jorge , solicita que a Conselheira  Maria Ivone Pares Aranha Roque  nos informe sobre 
a Conferencia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a palavra a Conselheira Maria 
Ivone que nos diz “ teve uma reunião para as questões da participação das escolas públicas mu-
nicipal/estadual e particulares através de desenho, participação, pedi para o Conselho da Criança 
e do Adolescentes, que encaminhasse mais detalhes, quando os tiver, poderá ser encaminhado 
para cada conselheiro por e-mail, a defi nição por região para participação das Unidades Escola-
res, Centro Comunitários, serão convidados, de 24/01 a 18/06; 2ª etapa encontro de formação, 
para participar da Conferencia, esta se chamando de pré conferencia no dia 25/06/2011 - Confe-
rencia Lúdica, Campinas tem um diferencial, porque nossos adolescentes tem uma visão de ci-
dadania, que ser representante nos seus municípios, os adolescentes, os alunos são trabalhados 
para isso, e não percebem a discussão neste espaço, reunião de formação com os adolescentes, 
depois a Conferencia Lúdicas e depois a Conferencia Ofi cial, pede-se ajuda para a divulgação do 
encontro.” o Presidente deste Colegiado Professor  José Tadeu Jorge , informa aos presentes que 
o Conselheiro  Antonio Sertório  representou este Conselho no Fórum 2B Pólo de Jundiaí e soli-
cita ao conselheiro que informe aos presentes o ocorrido. “O Conselheiro  Antonio Sertório nos 
informa que “ no último dia 30/11, representantes dos Conselhos Municipais de Educação 
que formam o Polo 2B da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de São 
Paulo (UNCME), reuniram-se na cidade de Jundiaí retomando os encontros regionais. O 
Polo 2B, segundo a organização da UNCME/Paulista, é formado por 19 Municípios dos 
quais 12 estiveram presentes no encontro. Houve cidades em que todo o Conselho compa-
receu. Na pauta do dia constava, no período da manhã, de uma palestra do Professor 
Francisco Carbonari, Secretário Municipal de Educação de Jundiaí e ex-conselheiro do 
Conselho Estadual de Educação, sobre” Sistemas Municipais de Ensino e Conselhos Mu-
nicipais de Educação”, cujo enfoque destacou, sobretudo, a proximidade da relação exis-
tente entre o sistema federativo do Brasil e a constituição dos sistemas educacionais bem 
como o papel dos Conselhos de Educação, especificamente, dos Conselhos Municipais. No 
período da tarde, foi realizado um planejamento das atividades do Polo para 2011, ficando 
definido que o próximo encontro será em 22/03/11 também em Jundiaí e que os temas a 
serem tratados girarão em torno dos Planos de Educação: Nacional, Estaduais e Munici-
pais. Os conselheiros também puderam visitar e conhecer detalhes do funcionamento do 
Complexo Educacional Argos (centro de formação e capacitação) e da Secretaria Munici-
pal de Educação de Jundiaí.”  O conselheiro  Carlos Alberto Baccaglini , solicita a palavra e 
informa que “o texto da história de Campinas já esta OK, está enviando nos próximos dias tam-
bém para a secretária Sueli.”O Presidente deste Colegiado Professor  José Tadeu Jorge , informa 
que “ houve uma reunião municipal da Câmara Temática da Região Metropolitana de Campinas, 
participou o Professor César Callegari, que adiantou que o MEC encaminhará p/ metas objetivas 
e muito provavelmente seguirá com o Plano, algo que esta sendo chamado de Lei de Responsa-
bilidade de Educação com regras para serem cumpridas na Educação, as defi nições, um plano 
bem fundamentado com amplos objetivos, tem fundamentos, aparentemente vai andar, aprovará 
uma lei que deverá ser acompanhada com o Plano.  Próxima Reunião 03/02/2011 .” As 11h30 , 
 oProfessor  José Tadeu Jorge  na qualidade de presidente deste colegiado  pergunta aos presentes 
“se a plenária concorda com o encerramento da reunião pelo adiantado da hora.” Houve acordo. 
Encerrada a presente reunião. E, Eu Sueli Aparecida Gonçalves Secretária Executiva do Conse-
lho Municipal de Educação, secretária da reunião, redigi a presente Ata que, lida e achada con-
forme, é assinada por todos os conselheiros presentes.
 José Tadeu Jorge , Presidente do C.M.E.;
 Monica Mecatti,  representante titular da FUMEC; 
 Silvia Elena B. Villas Boas , representante do CMDCA; 
 Clarete Paranhos da Silva , Diretoria de Ensino Campinas;
 Carlos Alberto Baccaglini , representante do SINPRO; 
 Lílian Mello,  representante titular do CODEM; 
 Antonio Sertório,  representante do STSPM; 
 Niraldo José da Silva,  representante do Conselho das Escolas; 
 Elizabeth Rita de Azevedo , representante da UDEMO; 
 Maria Paula de Araujo Stefanini , representante suplente da SME; 
 Maria Ivone Pares Aranha Roque,  representante suplente do Conselho das Escolas; 
 Ana Claudia F. Lopes , Consultora Técnica; 
 Sandra R.S. Trevelin , Consultora Técnica;
 Frederico S. Scopacasa , Consultor Técnico;
 Claúdia E. D. Nunes , Convidada - representando o Núcleo de Educação Especial da S.M.E.; 
 Simone T. Novaes , Convidada - representando o Núcleo de Educação;
 Sueli Aparecida Gonçalves,  Secretária Executiva do Conselho Municipal de Educação.
 

  

 RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO 
- 1º TRIM./2011 

  

 Em observância ao § 3º, artigo 1º, da Lei Municipal n.º 12.334/2005, publique-se os 
quadros integrantes do Relatório de Gestão Financeira da Educação referente ao 4º 
Trimestre/2010:
Quadro I - Relatório Resumido dos Recursos Aplicados no Ensino
Quadro II - Detalhamento das Receitas Arrecadadas
Quadro III - Detalhamento das Despesas Realizadas
Quadro IV - Despesas Discriminadas
 

 Campinas, 12 de maio de 2011 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal De Educação 

QUADRO I - RELATÓRIO RESUMIDO DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO

RECEITA ARRECADADA 1º TRIMESTRE ANO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IMPOSTOS MUNICIPAIS 325.454.177,41 325.454.177,41

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 12.950.465,25 12.950.465,25

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 300.313.937,41 300.313.937,41

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFER. 638.718.580,07 638.718.580,07

VALOR DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (25%) 159.679.645,02 159.679.645,02

DEMAIS RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.084.311,53 1.084.311,53

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 7.330.246,78 7.330.246,78

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 688.547,23 688.547,23

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 49.012.461,37 49.012.461,37

TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS 58.115.566,91 58.115.566,91

TOTAL DA RECEITA 696.834.146,98 696.834.146,98

DESPESA REALIZADA TRIMESTRE ANO

DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

INFANTIL 71.790.663,50 71.790.663,50

FUNDAMENTAL / ESPECIAL 27.162.106,42 27.162.106,42

FUNDEB 45.203.878,52 45.203.878,52

FUMEC 22.374.249,25 22.374.249,25

(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.212,53 1.212,53

(+/-)VALOR RETIDO AO FUNDEB / GANHO LÍQUIDO 13.650.282,39 13.650.282,39

TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) 180.179.967,55 180.179.967,55

APLICAÇÃO NO ENSINO (MDE) 28,21%

DEMAIS DESPESAS

FUMEC - CEPROCAMP 3.300.966,39 3.300.966,39

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 42.201.213,33 42.201.213,33

QESE 18.358.628,91 18.358.628,91

FUNDEF 0,00 0,00

FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR 3.148.499,70 3.148.499,70

DEMAIS CONVÊNIOS 3.428.112,18 3.428.112,18

TOTAL DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS AO MDE 70.437.420,51 70.437.420,51

TOTAL DA DESPESA 250.617.388,06 250.617.388,06

QUADRO II - DETALHAMENTO DAS RECEITAS ARRECADADAS

1º TRIM. ANO

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IMPOSTOS MUNICIPAIS

IPTU 155.223.545,41 155.223.545,41

IRRF 22.891.816,44 22.891.816,44

ITBI 16.086.596,48 16.086.596,48

ISSQN 115.860.674,08 115.860.674,08

DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 9.480.394,33 9.480.394,33

MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 5.911.150,67 5.911.150,67

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

QUOTA-PARTE - FPM 12.950.465,25 12.950.465,25

QUOTA-PARTE - ITR 11.829.726,14 11.829.726,14

COMP. FINANCEIRA LEI KANDIR 130.404,01 130.404,01

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

QUOTA-PARTE DO ICMS 155.499.658,03 155.499.658,03

QUOTA-PARTE DO IPVA 143.418.009,78 143.418.009,78

QUOTA-PARTE DO IPI 1.396.269,60 1.396.269,60

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 650.678.710,22 650.678.710,22

DEMAIS RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A) MDE E CONVÊNIOS 739.865,45 739.865,45

B) FUNDEB 344.446,08 344.446,08

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

FNDE - PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) 1.006.566,00 1.006.566,00

FNDE - PNATE - (TRANSPORTE ESCOLAR) 0,00 0,00

FNDE - OUTROS DIVERSOS 0,00 0,00

QESE 6.323.680,78 6.323.680,78
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OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

SEE - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00

SEE - TRANSPORTE ESCOLAR 688.547,23 688.547,23

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

FUNDEB 49.012.461,37 49.012.461,37

TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS 58.115.566,91 58.115.566,91

TOTAL DA RECEITA 708.794.277,13 708.794.277,13

QUADRO III - DETALHAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS

INFANTIL 1º TRIM. ANO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 18.433.668,83 18.433.668,83

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 880.117,51 880.117,51

3.1.91.13 ENCARGOS PATRONAIS 5.920.733,46 5.920.733,46

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 224.845,70 224.845,70

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.696,15 4.696,15

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 36.750,00 36.750,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 92.442,53 92.442,53

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
JURÍDICA 44.517.741,38 44.517.741,38

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI-
VAS - PASEP 1.758.120,44 1.758.120,44

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.335.199,80 3.335.199,80

4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 204.735,80 204.735,80

75.409.051,60 75.409.051,60

FUNDAMENTAL / ESPECIAL

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.297.986,57 3.297.986,57

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.091,48 11.091,48

3.1.91.13 ENCARGOS PATRONAIS 3.239.573,57 3.239.573,57

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 164.522,55 164.522,55

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 36.750,00 36.750,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 143.462,37 143.462,37

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
JURÍDICA 13.491.938,26 13.491.938,26

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI-
VAS - PASEP 1.147.692,75 1.147.692,75

3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS À P. FÍSICA 502.151,00 502.151,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.421.172,67 1.421.172,67

4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 87.377,10 87.377,10

23.543.718,32 23.543.718,32

FUNDEB

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 30.000.000,00 30.000.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 866.704,38 866.704,38

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
JURÍDICA 8.603.622,80 8.603.622,80

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.527.098,09 4.527.098,09

4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 1.206.453,25 1.206.453,25

45.203.878,52 45.203.878,52

FUMEC

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 437.000,00 437.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 15.555.673,95 15.555.673,95

3.1.91.13 ENCARGOS PATRONAIS 3.400.000,00 3.400.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 72.902,90 72.902,90

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 81.136,85 81.136,85

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 391.154,12 391.154,12

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
JURÍDICA 2.256.730,95 2.256.730,95

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU-
TIVAS 167.922,48 167.922,48

4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 11.728,00 11.728,00

22.374.249,25 22.374.249,25

TOTAL DA DESPESA NO ENSINO 166.530.897,69 166.530.897,69

DEMAIS DESPESAS

FUMEC - CEPROCAMP

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.154.666,10 2.154.666,10

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 450.000,00 450.000,00

3.1.91.13 ENCARGOS PATRONAIS 80.000,00 80.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 43.918,70 43.918,70

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 80.000,00 80.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
JURÍDICA 447.193,09 447.193,09

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU-
TIVAS 19.500,00 19.500,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.588,50 10.588,50

4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 15.100,00 15.100,00

3.300.966,39 3.300.966,39

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIOS)

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 21.466.563,33 21.466.563,33

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
JURÍDICA 20.597.400,00 20.597.400,00

4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 137.250,00 137.250,00

42.201.213,33 42.201.213,33

QESE

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.504,35 2.504,35

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.518.945,77 7.518.945,77

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38.500,00 38.500,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 335.301,00 335.301,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
JURÍDICA 2.850.541,42 2.850.541,42

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.020.005,78 5.020.005,78

4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 2.592.830,59 2.592.830,59

18.358.628,91 18.358.628,91

FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.148.499,70 3.148.499,70

3.148.499,70 3.148.499,70

DEMAIS CONVÊNIOS

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 58.114,51 58.114,51

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 2.500,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
JURÍDICA 2.521.997,67 2.521.997,67

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU-
TIVAS 500,00 500,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 845.000,00 845.000,00

3.428.112,18 3.428.112,18

TOTAL DAS DEMAIS DESPESAS 70.437.420,51 70.437.420,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 236.968.318,20 236.968.318,20

QUADRO IV - DESPESAS DISCRIMINADAS

DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DETALHAMENTO 1º TRIM TOTAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 1.510.294,15 1.510.294,15

CONSUMO - DIVERSOS 315.923,48 315.923,48

CONVÊNIOS 28.320.120,58 28.320.120,58

FORMAÇÃO 674.574,12 674.574,12

OBRAS E MANUTENÇÃO 12.251.426,35 12.251.426,35

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 91.569.173,06 91.569.173,06

REPASSES DE RECURSOS 3.000.000,00 3.000.000,00

SERVIÇOS - DIVERSOS 20.573.816,18 20.573.816,18

TARIFAS 8.225.569,77 8.225.569,77

166.440.897,69 166.440.897,69

DEMAIS DESPESAS (NÃO MDE)

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 42.201.213,33 42.201.213,33

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 2.607.930,59 2.607.930,59

CONSUMO - DIVERSOS 7.565.368,82 7.565.368,82

FORMAÇÃO 707.390,00 707.390,00

OBRAS E MANUTENÇÃO 5.875.594,28 5.875.594,28

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 5.911.280,31 5.911.280,31

SERVIÇOS - DIVERSOS 5.532.285,55 5.532.285,55

TARIFAS 36.357,63 36.357,63

70.437.420,51 70.437.420,51

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 236.878.318,20 236.878.318,20
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 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO E 
LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO - SETOR DE ISENÇÃO E 

IMUNIDADE 
 NOTIFICAÇÃO 

  Protocolado: 2010/10/23267
Interessada: J.L. Coelho - Empreendimentos e Participações S/A
Assunto: ITBI - Reconhecimento da não incidência
 De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução Nor-
mativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante pro-
tocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada na 
Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo: a) matrícula 100.080, 
do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, atualizada em no máximo 1 ano 
da expedição da certidão; b) balanços, DRE e Livros Diários referentes aos exercícios 
de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; c) Declaração do Imposto de Renda dos anos bases 
de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; d) prova da capacidade de representar a empresa 
pelo Sr. Jorge Luiz Coelho (ata de nomeação da diretoria em vigor). Observação: Esta 
notifi cação substitui a de 14-1-2011. 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 ESPEDITO SOARES DE BRITO 

 Auditor Fiscal Tributario - Matrícula 43729-8 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo nº: 2003/10/15313 anexo 09/03/0066
Interessado:   Newton Soares
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
C.Cart.:   3414.21.26.0218.01001
 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro parcialmen-
te   o pedido de revisão do lançamento do IPTU, exercício de 2003 , haja vista que 
a área construída apurada em vistoria é superior à pleiteada pelo requerente, porém, 
alterando-se a área construída de 480,00m² para 368,80m², o tipo/padrão/subpadrão 
de C-2.0 para E-2.1 e o ano base de depreciação de 1988 para 1986, conforme vistoria 
de 19/12/2008 e parecer fi scal à folha 33, nos termos do artigo 2º e tabela VII, da Lei 
9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17, 18, da Lei 11111/2001. 
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  determino a retificação de ofício,  dos dados cadastrais do imóvel, 
referentes aos lançamentos dos  exercícios de 2004 a 2011  ,  atribuindo-se aos  exercí-
cios de 2004 e 2005  os mesmos dados da decisão ora proferida e para os  exercícios 
de 2006 a 2011 , apurando-se o valor do m² da construção, de acordo com o tipo 
construtivo, mediante preenchimento de Planilha de Informações Cadastrais(PICs) 
para cada edifi cação, com base na vistoria de 19/12/08 e parecer fi scal às folhas 34 e 
35, nos termos dos artigos 17, 18C e tabela VI da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 
12445/05 e 13209/07, a seguir discriminados: 

EXERCÍCIOS: 2006, 2007, 2008 

PAVIMENTO/
PRÉDIO

ÁREA 
CONSTRUÍDA(M²)

CATEGORIA
 CONSTRUTIVA

ANO  
DEPRECIAÇÃO

SOTOPOSTO RECORTE 65,00 NRH3 1985

MEZANINO 65,00 NRH4 1985

GALPÃO RECORTADO 161,80 NRH4 1985

FUNDOS 77,00 NRH3 1992

TOTAL 368,80Exercícios: 2009, 2010, 2011
PAVIMENTO/

PRÉDIO
ÁREA 

CONSTRUÍDA(M²)
CATEGORIA 

CONSTRUTIVA
ANO

 DEPRECIAÇÃO

SOTOPOSTO RECORTE 65,00 NRH3 1985

MEZANINO 65,00 NRH4 1985

GALPÃO RECORTADO 132,80 NRH4 1985

FUNDOS 77,00 NRH3 1992

SOTOPOSTO FUNDOS 29,00 NRH1 2008

MEZANINO FUNDOS 29,00 NRH1 2008

TOTAL 397,80

Os lançamentos dos exercícios de 2003 a 2011 deverão ser substituídos, cancelando-se 
os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 
10400/99, 10736/2000 e 11111/01 alterada pelas Leis 12445/05 e 13209/07. 
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo: 2006/10/12.593, 2008/03/3.881 e 08/10/24.308 
 Interessado: MÁRIO DE ARRUDA LEITE 
 C/C: 3232.61.02.0338.00000 e 3232.61.02.0353.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU e Homologação de desistência 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise dos pedidos de revisão do lançamento de IPTU dos 
exercícios de 2006 e 2008  para o imóvel acima identifi cado, nos termos do Artigo 85 
da Lei 13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lança-
mento foi cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo 
protocolizado sob nº 07/10/47.102. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, 
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso 
ofi cial de que trata o Artigo 74 da Lei nº 13104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2006/10/7.237 e 09/03/10.610 
 Interessado: ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA DUARTE 
 C/C: 3461.52.56.0268.00000 

 Assunto: Homologação de desistência de impugnação 
Em atendimento ao pedido do interessado através do processo protocolizado sob nº 
09/03/10.610 juntado às fl s. 08,  homologo a desistência  do processo protocolizado 
sob nº 06/10/7.237, referente ao pedido de revisão do IPTU/2006 consubstanciado na 
disposição do Artigo 15 da Lei 13.104/07.
Com base no demonstrativo juntado às fl s.12,  certifico a desistência tácita da im-
pugnação de lançamento de IPTU do exercício de 2006,  protocolizada sob o nº 
06/10/7237, tendo em vista que o interessado efetuou o pagamento do imposto contes-
tado, conforme previsão do parágrafo 2º, do Artigo 15 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo: 2005/10/52.949 e 06/10/12.383 
 Interessado: JOÃO LUIZ NICOLETE 
 C/C: 3441.44.84.1033.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise dos pedidos de revisão do lançamento de IPTU dos 
exercícios de 2005 e 2006  para o imóvel acima identifi cado, nos termos do Artigo 85 
da Lei 13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lança-
mento foi cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo 
protocolizado sob nº 99/0/77.061. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, 
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso 
ofi cial de que trata o Artigo 74 da Lei nº 13104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo:   05/10/53020 
 Interessado:   Mauricio M. Lopes 
 C/C:   3441.44.96.0154.00000 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do 
art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  declaro pre-
judicada a análise do presente pedido,  nos termos do art. 85 da citada lei, em face 
da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s)  2005 a 
2008,  para o imóvel codifi cado sob nº 3441.44.96.0154.00000 foi(ram) cancelado(s) 
conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 99/77061. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra nas exigências do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei nº 13.104/07.
 Protocolo:   05/10/53010 
 Interessado:   Mauricio M. Lopes 
 C/C:   3441.44.96.0115.00000 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do 
art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  declaro pre-
judicada a análise do presente pedido,  nos termos do art. 85 da citada lei, em face da 
perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s)  2005 a 2008,  
para o imóvel codifi cado sob nº  3441.44.96.0115.00000  foi(ram) cancelado(s) confor-
me decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº  99/77061 .  Deixo de 
recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra nas exigências do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 02/10/21189 anexos 06/10/41911, 08/03/3428, 09/03/2852, 09/03/11644, 
10/03/3492 
 Interessado:   Carlos José Tozzi 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3431.61.63.0001.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo 
aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro par-
cialmente o pedido de revisão dos lançamentos do IPTU, exercício de 2002(com 
retroatividade aos exercícios de 2000 e 2001),  posto que a área construída só foi de-
molida em 2003, bem como o tipo/padrão/subpadrão F-1.0, pleiteado pelo requerente 
não foi alcançado,  porém, alterando-se  o tipo/padrão/subpadrão de C-2.0 para F-2.0, 
conforme vistoria de 03/07/2003 e parecer fi scal à folha 87, nos termos do artigo 2º e 
tabela VIII, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99.  Defiro   os pedidos de revisão 
dos lançamentos do IPTU, exercício de 2008 a 2010,  alterando-se a área construída 
de 335,87m² para 263,15m², o ano base de depreciação de 1989 para 1986 e a cate-
goria construtiva/padrão de acabamento de NRH7 para NRH2, conforme vistoria de 
03/07/2003 e parecer fi scal à folha 22, nos termos dos artigos 17, 18 e tabela VI, do 
Anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12.176/04, 12445/05 e 13209/07. 
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2006,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do art. 83, 
I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo previsto 
no artigo 37 da Lei 11109/01. Porém,  determino a retificação de ofício, dos da-
dos cadastrais do imóvel, constantes do lançamento do IPTU, correspondente ao 
exercício de 2011 , com os mesmos dados da decisão proferida aos exercícios de 2008 
a 2010, conforme vistoria e parecer fi scal acima citados, nos termos dos artigos 8º, 
17, 18 e tabela IV, do Anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12.176/04, 
12445/05 e 13209/07. 
Os lançamentos dos exercícios de 2002 com retroatividade aos exercícios de 2000 e 2001, 
2008 a 2011 deverão ser substituídos, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da 
Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pelas Leis nºs 12.176/04, 12.445/05 e 13209/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2006, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 02/208/0121 anexos 05/10/58311, 06/03/2571 
 Interessado:   Antonio Carlos Bergantin 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3413.31.79.0547.01001 
Com base na manifestação do setor competente e nos documentos acostados aos autos 
e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário Na-
cional, nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro o pedido de revisão do 
lançamento do IPTU, exercício de 2002,  alterando-se a área construída de 277,00m² 
para 252,00m², o ano base de depreciação de 1989 para 1988; visto que tais dados 
estavam enquadrados em níveis superiores ao devido, conforme vistoria realizada em 
04/07/2003 e parecer fi scal à folha 30, nos termos do artigo 2º da Lei 9927/98, alterada 
pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17, 18, da Lei 11111/2001. 
Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  deixo de conhe-
cer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, exercício de 2001 com retroati-
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vidade ao exercício de 2000,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos 
do art. 83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo 
previsto no artigo artigo 198 da Lei 5626/85-CTM. 
O lançamento do exercício de 2002 deverá ser substituído, cancelando-se os respec-
tivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e 
Lei 11.111/01, alterada pelas Leis nºs 12.176/04 e 12.445/05.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da decisão 
de não conhecimento do pedido de revisão do exercícios de 2001 com retroatividade a 
2000, no prazo de até 30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 03/10/0309 anexos 05/10/60960, 06/10/04950, 07/03/01016, 
08/03/01391, 09/03/09225 
 Interessado:   Carlos Devanir Perossi 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3251.63.23.0717.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro   os pedidos 
de revisão dos lançamentos do IPTU, exercícios de   2002(c  om retroatividade a 
2001), 2003, 2005 a 2009 , mantendo-se os dados cadastrais corretamente lançados 
conforme vistoria de 25/06/2002 que transformou o imóvel em predial originando o 
lançamento ora reclamado, tendo sido os mesmos devidamente confi rmados em nova 
vistoria de 10/08/2006 e parecer fi scal às folhas 71 e 84; nos termos do artigo 2º e 
tabela VII da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17, 18C e tabela 
VI do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12445/05 e 13209/07.
Porém, considerando novos procedimentos trazidos pela Lei 12445/05 que alterou 
a Lei 11111/2001, a qual trará uma pequena redução no valor venal e no valor do 
imposto, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  deter-
mino a retificação de ofício ,  dos dados cadastrais do imóvel, referentes aos lança-
mentos dos exercícios de 2006 a 2011,  apurando-se o valor do m² da construção, de 
acordo com o tipo construtivo, mediante preenchimento de Planilha de Informações 
Cadastrais(PICs) para cada edifi cação, com base na vistoria de 10/08/2006 e parecer 
fi scal à folha 84, nos termos dos artigos 17, 18C e tabela VI da Lei 11111/2001, alte-
rada pelas Leis 12445/05 e 13209/07, a seguir discriminados: 

EXERCÍCIOS: 2006 A 2011 

PAVIMENTO/
PRÉDIO

ÁREA 
CONSTRUÍDA(M²)

CATEGORIA 
CONSTRUTIVA

ANO 
DEPRECIAÇÃO

COBERTURA FUNDOS 130,00 NRH4 2002

GALPÃO 680,62 NRH5 2000

MEZANINO 15,13 NRH4 2000

SOTOPOSTO 15,13 NRH2 2000

MEZANINO 54,25 NRH6 2000

SOTOPOSTO 54,25 NRH4 2000

TOTAL 949,38

Os lançamentos dos exercícios de 2006 a 2011 deverão ser substituídos, cancelando-se 
os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pelas Leis 
nºs 12.176/04, 12.445/05 e 13209/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 03/10/13902 anexo 09/03/10984 
 Interessado:   José Antonio Cavalheiro 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3431.53.33.0400.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro o pedido 
de revisão do lançamento do IPTU, exercício de 2003 , alterando-se o tipo/padrão/
subpadrão de A-3.0 para A-2.9, conforme vistoria de 16/11/2005 e parecer fi scal à fo-
lha 29, nos termos do artigo 2º e tabela III, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 
e dos artigos 17 e 18 da Lei 11111/2001.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  determino de ofício a atualização dos dados cadastrais do imóvel, 
para o exercício de 2012  alterando-se a área construída de 160,00m² para 219,00m² 
e o ano base de depreciação de 1989 para 1993, mantendo-se a categoria construti-
va/padrão de acabamentopara RH3, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV da 
Lei 11111/2001, alterada pela Lei nº 12.176/04, 12445/05 e 13209/2007, conforme 
vistoria e parecer fi scal acima citados.
O lançamento do exercício de 2003, deverá ser substituído, cancelando-se os respecti-
vos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 10400/99, 
10736/2000 e 11.111/01.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 2003/10/14826 anexo 09/03/10704 
 Interessado:   Manoel Cardozo de Souza 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3441.32.89.0765.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro o pedido 
de revisão do lançamento do IPTU, exercício de 2003 , alterando-se o tipo/padrão/
subpadrão de A-3.0 para A-2.1, conforme vistoria de 21/11/2003 e parecer fi scal à fo-
lha 10, nos termos do artigo 2º e tabela III, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 
e dos artigos 17 e 18 da Lei 11111/2001.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  determino de ofício a atualização dos dados cadastrais do imóvel, 
para o exercício de 2012  alterando-se a área construída de 140,00m² para 189,01m², 
o ano base de depreciação de 1986 para 1990 e a categoria construtiva/padrão de 
acabamentode RH3 para RH2, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV da Lei 
11111/2001, alterada pela Lei nº 12.176/04, 12445/05 e 13209/2007, conforme visto-
ria acima citada e parecer fi scal à folha 12.
O lançamento do exercício de 2003, deverá ser substituído, cancelando-se os respecti-
vos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 10400/99, 

10736/2000 e 11.111/01.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 04/10/11172 anexo ao principal nº 2003/10/18258 
 Interessado:   Maria José Cordeiro  
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3362.63.33.0192.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro o pedido de 
revisão do lançamento do IPTU, exercício de 2004 , alterando-se a área construída 
de 85,00m² para 66,25m², o tipo/padrão/subpadrão de A-2.0 para A-2.6, conforme vis-
toria de 04/02/2009 e parecer fi scal à folha 43, nos termos do artigo 2º e tabela III, da 
Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17 e 18 da Lei 11111/2001.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  determino de ofício a atualização dos dados cadastrais do imóvel, 
para o exercício de 2012  alterando-se a área construída para 94,50m², o ano base 
de depreciação para 1992 e a categoria construtiva/padrão de acabamentopara RH3, 
nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV da Lei 11111/2001, alterada pela Lei nº 
12176/04, 12445/05 e 13209/2007, conforme vistoria e parecer fi scal acima citados.
O lançamento do exercício de 2004, deverá ser substituído, cancelando-se os respecti-
vos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 10400/99, 
10736/2000 e 11.111/01.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 03/10/54997 anexos 05/10/12879, 06/10/09857, 07/03/03441, 
08/03/03479, 09/03/3174, 09/03/13755 e 10/03/2850 
 Interessado:   Roberto Carlos Miguel 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.C.:   042.162.305-02 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo ao artigo 68 da Lei 13.104/07,  defiro o pe-
dido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente aos exercícios de 2003, 
2005, 2007, 2008, 2009 e 2010,  relativo ao imóvel codifi cado sob o nº  042.162.305-
02,  alterando-se a área de terreno para  567,22 m² , a área construída para  272,61 m² 
 e o tipo/padrão/subpadrão para  A-3.8 , pois foi constatado que os dados estavam in-
corretos, conforme Declaração de Atualização Cadastral e parecer fi scal às fl s. 80, 
nos termos dos artigos 16, 17 e 18 da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05), e 
dos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas constantes do Anexo Único da Lei 
13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09),  observando que a partir do exercício de 
2006 , o imóvel deverá ser classifi cado na categoria construtiva  RH - 5 , conforme o de-
terminado nos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas constantes do Anexo Único 
da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09) e parecer fi scal às fl s. 81, mantendo-se 
os demais dados e fatores inalterados.
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos 
autos, e atendendo ao artigo 66 da Lei 13.104/07, e observando o disposto no artigo 
173 do CTN,  determino a retificação do lançamento em questão  , referente ao 
exercício de 2004,  alterando-se a área de terreno para  567,22 m² , a área construí-
da para  272,61 m²  e o tipo/padrão/subpadrão para  A-3.8 , pois foi constatado que os 
dados estavam incorretos, conforme Declaração de Atualização Cadastral e parecer 
fi scal às fl s. 80, nos termos dos artigos 16, 17 e 18 da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 
12.445/05), e dos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas constantes do Anexo 
Único da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09),  observando que a partir do 
exercício de 2006 , o imóvel deverá ser classifi cado na categoria construtiva  RH - 5 , 
conforme o determinado nos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas constantes 
do Anexo Único da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09) e parecer fi scal às fl s. 
81, mantendo-se os demais dados e fatores inalterados, consoante o disposto no artigo 
145, III do CTN.
Os lançamentos anteriormente constituídos relativamente aos exercícios de 2003 a 
2011 deverão ser substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos ter-
mos da Lei 11.111/01; em consonância com os artigos 145, 149 e 173 do Código 
Tributário Nacional.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos tributários, por considerar que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade estabelecida no art. 74 do referido diploma 
legal, por não cumprir as exigências do art. 4º, 33 e 68 da referida Lei.
 Protocolo nº: 04/10/6128 anexos 05/10/47437 e 09/03/12187 
 Interessado:   Edison Moreira 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.C.:   042.968.200-03 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo ao artigo 68 da Lei 13.104/07,  defiro o pe-
dido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de 2004,  
relativo ao imóvel codifi cado sob o nº  042.968.200-03,  transformando-se de territorial 
para predial, com área construída de  180,18 m² , o tipo/padrão/subpadrão  A-2.2  e o 
ano base de depreciação  2003 , pois foi constatado que existe edifi cação no local, con-
forme Declaração de Atualização Cadastral e parecer fi scal às fl s. 33, nos termos dos 
artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.176/04), e dos artigos 63A, 63F, 
63G e respectivas tabelas constantes do Anexo Único da Lei 13.104/07 (alterada pela 
Lei 13.636/09),  observando que a partir do exercício de 2006 , o imóvel deverá ser 
classifi cado na categoria construtiva  RH - 3 , conforme o determinado nos artigos 63A, 
63F, 63G e respectivas tabelas constantes do Anexo Único da Lei 13.104/07 (alterada 
pela Lei 13.636/09) e parecer fi scal às fl s. 34, mantendo-se os demais dados e fatores 
inalterados.
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelo artigo 66 da Lei 13.104/07,  deixo 
de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU ,  referente ao exercício 
de 2005 , relativo ao imóvel codifi cado sob n°  042.968.200-03  ,  por haver sido apre-
sentado fora do prazo determinado pelo artigo 37 da Lei 11.109/01, encontrando-se 
intempestivo, nos termos do artigo 83, I, da Lei 13.104/07.
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos 
autos, e atendendo ao artigo 66 da Lei 13.104/07,  determino a retificação do lança-
mento do IPTU  , a partir do exercício de 2005 , relativo ao imóvel codifi cado sob o 
nº  042.968.200-03,  transformando-se de territorial para predial, com área construída 
de  180,18 m² , o tipo/padrão/subpadrão  A-2.2  e o ano base de depreciação  2003 , pois 
foi constatado que existe edifi cação no local, conforme Declaração de Atualização 
Cadastral e parecer fi scal às fl s. 71, nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01 
(alterada pela Lei 12.445/05), e dos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas cons-
tantes do Anexo Único da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09),  observando 
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que a partir do exercício de 2006 , o imóvel deverá ser classifi cado na categoria 
construtiva  RH - 3 , conforme o determinado nos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas 
tabelas constantes do Anexo Único da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09) e 
parecer fi scal às fl s. 72, mantendo-se os demais dados e fatores inalterados, consoante 
o disposto no artigo 145, III do CTN.
Os lançamentos anteriormente constituídos relativamente aos exercícios de 2004 a 
2011 deverão ser substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos ter-
mos da Lei 11.111/01; em consonância com os artigos 145, 149 e 173 do Código 
Tributário Nacional.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos tributários, por considerar que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade estabelecida no art. 74 do referido diploma 
legal, por não cumprir as exigências do art. 4º, 33 e 68 da referida Lei.
 Protocolo nº: 04/10/9642 anexos 04/10/54810, 05/10/7763, 06/10/6184, 06/10/6391, 
07/03/1535, 08/03/2156, 09/03/2626, 09/03/12528 e 10/03/3560 
 Interessado:   Luiz Carlos Napoleão 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.C.:   052.292.000-02 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo ao artigo 68 da Lei 13.104/07,  defiro 
o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente aos exercícios de 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010,  relativo ao imóvel codifi cado sob o nº 
 052.292.000-02,  alterando-se a área construída para  142,00 m² , o tipo/padrão/subpa-
drão para  A-2.2  e o ano base de depreciação para  1983 , pois foi constatado que os 
dados estavam incorretos, conforme Declaração de Atualização Cadastral e parecer 
fi scal às fl s. 123, nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 
12.445/05), e dos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas constantes do Anexo 
Único da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09),  observando que a partir do 
exercício de 2006 , o imóvel deverá ser classifi cado na categoria construtiva  RH - 3 , 
conforme o determinado nos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas constantes 
do Anexo Único da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09) e parecer fi scal às fl s. 
124, mantendo-se os demais dados e fatores inalterados.
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos 
autos, e atendendo ao artigo 66 da Lei 13.104/07, e observando o disposto no artigo 
173 do CTN,  determino a retificação do lançamento em questão  , referente ao 
exercício de 2011,  alterando-se a área construída para  142,00   m²,  categoria constru-
tiva para  RH - 3  e o ano base de depreciação para  1983 , pois foi constatado que os 
dados estavam incorretos, conforme Declaração de Atualização Cadastral e parecer 
fi scal às fl s. 124, nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 
12.445/05), e dos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas constantes do Anexo 
Único da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09), mantendo-se os demais dados e 
fatores inalterados, consoante o disposto no artigo 145, III do CTN.
Os lançamentos anteriormente constituídos relativamente aos exercícios de 2004 a 
2011 deverão ser substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos ter-
mos da Lei 11.111/01; em consonância com os artigos 145, 149 e 173 do Código 
Tributário Nacional.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos tributários, por considerar que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade estabelecida no art. 74 do referido diploma 
legal, por não cumprir as exigências do art. 4º, 33 e 68 da referida Lei.
 Protocolo nº: 04/10/10934 anexos 07/03/2784, 08/03/2338, 09/03/11863 e 
10/03/2969 
 Interessado:   Antonio Marcos Souza Lima 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.C.:   046.895.500-03 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo ao artigo 68 da Lei 13.104/07,  defiro o pe-
dido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente aos exercícios de 2004, 
2007, 2008 e 2010,  relativo ao imóvel codifi cado sob o nº  046.895.500-03,  transfor-
mando-se de territorial para predial, com área construída de  153,99 m² , o tipo/padrão/
subpadrão  A-2.2  e o ano base de depreciação  1998 , pois foi constatado que existe 
edifi cação no local, conforme Declaração de Atualização Cadastral e parecer fi scal às 
fl s. 46, nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05), 
e dos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas constantes do Anexo Único da Lei 
13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09),  observando que a partir do exercício de 
2006 , o imóvel deverá ser classifi cado na categoria construtiva  RH - 3 , conforme o de-
terminado nos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas constantes do Anexo Único 
da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09) e parecer fi scal às fl s. 47, mantendo-se 
os demais dados e fatores inalterados.
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos 
autos, e atendendo ao artigo 66 da Lei 13.104/07,  determino a retificação do lança-
mento do IPTU  , a partir do exercício de 2005 , relativo ao imóvel codifi cado sob o 
nº  046.895.500-03,  transformando-se de territorial para predial, com área construída 
de  153,99 m² , o tipo/padrão/subpadrão  A-2.2  e o ano base de depreciação  1998 , pois 
foi constatado que existe edifi cação no local, conforme Declaração de Atualização 
Cadastral e parecer fi scal às fl s. 71, nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01 
(alterada pela Lei 12.176/04), e dos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas cons-
tantes do Anexo Único da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09),  observando 
que a partir do exercício de 2006 , o imóvel deverá ser classifi cado na categoria 
construtiva  RH - 3 , conforme o determinado nos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas 
tabelas constantes do Anexo Único da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09) e 
parecer fi scal às fl s. 47, mantendo-se os demais dados e fatores inalterados, consoante 
o disposto no artigo 145, III do CTN.
Os lançamentos anteriormente constituídos relativamente aos exercícios de 2004 a 
2011 deverão ser substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos ter-
mos da Lei 11.111/01; em consonância com os artigos 145, 149 e 173 do Código 
Tributário Nacional.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos tributários, por considerar que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade estabelecida no art. 74 do referido diploma 
legal, por não cumprir as exigências do art. 4º, 33 e 68 da referida Lei.
 Protocolo nº: 04/10/14285 anexos 04/10/68338, 05/10/05860, 06/10/7443 e 
10/03/4562 
 Interessado:   B & P Participações e Comércio LTDA 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.C.:   055.008.307-02 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo ao artigo 68 da Lei 13.104/07,  defiro parcial-
mente o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente aos exercícios 
de 2004, 2005, 2006 e 2010,  relativo ao imóvel codifi cado sob o nº  055.008.307-02, 
 alterando-se a área construída para  993,85 m²,  otipo/padrão/subpadrão para  A-4.7 , 
e o ano base de depreciação para  1997,  com incidência do  fator esquina,  pois foi 

constatado que os dados estavam incorretos, conforme vistoria realizada no local em 
08/05/2007, nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01 (e alterações) e do artigo 
1º, §1º, IV da Lei 9.927/98 e da tabela III do retrocitado diploma legal,  o  bservando 
que a partir do exercício de 2005  ,  a área construída deverá ser alterada para  947,58 
m²  e o tipo/padrão/subpadrão para  A-4.2,  nos termos dos artigos 17 e 18, e da tabela 
III da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.176/04)  e   a partir do exercício de 2006,  o 
imóvel deverá ser classifi cado na categoria construtiva  RH - 6 , consoante o determina-
do no artigo 18, e tabela IV do anexo I da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05), 
mantendo-se os demais dados e fatores inalterados, ressaltando que o imóvel possui 
área construída superior à alegada pelo requerente, conforme o apurado na vistoria 
realizada em 08/05/2007.
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos 
autos, e atendendo ao artigo 66 da Lei 13.104/07,  determino a retificação do lança-
mento em questão  , a partir do exercício de 2007 , alterando-se a área construída para 
 947,58 m² , a categoria construtiva para  RH - 6  e o ano base de depreciação para  1997 , 
com incidência do  fator esquina , pois foi constatado em vistoria que os dados esta-
vam incorretos, nos termos do artigo 16B, IV, e dos artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01 
(alterada pela Lei 12.445/05), e da tabela IV do anexo I do referido diploma legal, 
mantendo-se os demais dados e fatores inalterados.
Os lançamentos anteriormente constituídos relativamente aos exercícios de 2004 a 
2011 deverão ser substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos ter-
mos da Lei 9.927/98 (e alterações) e da Lei 11.111/01; em consonância com os artigos 
145, 149 e 173 do Código Tributário Nacional.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos tributários, em face das disposições do § único 
do artigo 83 da Lei 13.104/07, visto que a presente decisão não se enquadra na obriga-
toriedade estabelecida no art. 74 do referido diploma legal.
 Protocolo nº: 07/03/3823 anexos 08/03/3797, 09/03/13691 e 10/03/2105 
 Interessado:   Maria Cecília Ramos Dal Molin 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.C.:   039.286.000-02 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo ao artigo 68 da Lei 13.104/07,  defiro o pe-
dido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente aos exercícios de 2007, 
2008 e 2010,  relativo ao imóvel codifi cado sob o nº  039.286.000-02,  transformando-se 
de territorial para predial, com área construída de  59,38 m² , categoria construtiva  RH 
- 3  e ano base de depreciação  1984 , pois foi constatado que existe edifi cação no local, 
conforme Declaração de Atualização Cadastral e parecer fi scal às fl s. 27, nos termos 
dos artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05), e dos artigos 63A, 
63F, 63G e respectivas tabelas constantes do Anexo Único da Lei 13.104/07 (alterada 
pela Lei 13.636/09), mantendo-se os demais dados e fatores inalterados.
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos 
autos, e atendendo ao artigo 66 da Lei 13.104/07, e observando o disposto no artigo 
173 do CTN,  determino a retificação do lançamento em questão  , referente ao 
exercício de 2009,  transformando-se de territorial para predial, com área construída 
de  59,38 m² , categoria construtiva  RH - 3  e ano base de depreciação  1984 , pois foi 
constatado que existe edifi cação no local, conforme Declaração de Atualização Cadas-
tral e parecer fi scal às fl s. 27, nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01 (alterada 
pela Lei 12.445/05), e dos artigos 63A, 63F, 63G e respectivas tabelas constantes do 
Anexo Único da Lei 13.104/07 (alterada pela Lei 13.636/09), mantendo-se os demais 
dados e fatores inalterados, consoante o disposto no artigo 145, III do CTN.
Os lançamentos anteriormente constituídos relativamente aos exercícios de 2007 a 
2011 deverão ser substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos ter-
mos da Lei 11.111/01; em consonância com os artigos 145, 149 e 173 do Código 
Tributário Nacional.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos tributários, por considerar que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade estabelecida no art. 74 do referido diploma 
legal, por não cumprir as exigências do art. 4º, 33 e 68 da referida Lei.
 Protocolo: 11/10/04661 
 Interessado: Belazza Empreendimentos e Participações S/A 
 Assunto: Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço a não-
incidência do ITBI  sobre a transmissão dos imóveis cadastrados pelos cartográfi cos 
nº 412.32.26.0180.01001 e 3232.14.43.0243.00000, por haverem sido incorporados 
ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,  sob condição resolutória 
 de que nos três primeiros anos seguintes à data da aquisição não tenha a empresa 
adquirente atividade preponderante de compra, venda ou locação de bens imóveis ou 
direitos relativos à sua aquisição, ou arrendamento mercantil, de conformidade com 
as disposições do artigo 156, § 2º, I, da CF/1988 e artigos 37, § 2º, 116, II e 117, II, 
da Lei nº 5.172/66 - CTN e Lei nº 12.391/05.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos 
Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 
13.636/09.
 Protocolo nº:10/10/20146 
 Interessado:   Mauricio Mingone 
 Assunto:   Restituição/Compensação de IPTU/Taxas 
 Imóvel: Código Cartográfico nº 3362.24.86.0001.00000  
   Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos e, atendendo aos disposi-
tivos dos artigos 130 da Lei nº 5.172/66 - CTN e dos artigos 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/07,     Indefiro o pedido de restituição do IPTU/Taxas,     relativo ao imóvel 
de código cartográfi co nº 3362.24.86.0001.00000,haja vista, que a presente solicitação 
já foi objeto de análise através do protocolado nº 08/10/15914, cuja decisão de 1ª ins-
tância administrativa publicada no D.O.M de 07/07/2009, foi de não conhecimento do 
pedido por falta de comprovação da legitimidade/representatividade do requerente,em 
face da venda do imóvel, conforme escritura apresentada, pois, embora tenha sido 
notifi cado conforme publicação no D.O.M de 17/03/2009 e comunicado por carta A.R 
em 30/03/2009, a mesma não foi cumprida, ademais, o requerente foi devidamente 
notifi cado da decisão, via D.O.M, o qual poderia lançar mão de eventual pedido de re-
consideração da decisão, no prazo legal, porem se absteve, tendo ainda sido notifi cado 
no presente pedido pelo D.O.M em 13/04/2011, e por A.R em 19/04/2011, fl s. 75 a 77, 
a apresentar os documentos necessários à análise e instrução processual, também não 
atendido, nos termos dos artigos 13,21,22,23,63 e paragráfos 1º 2º e do artigo 83, II da 
Lei nº 13.104/07, combinados com a Instrução Normativa do DRI/SMF nº 001/2003.   
    Protocolo nº:09/03/2134
  Interessado:   NELSON ZANELLA 
 Assunto:   Revisão de tributos imobiliários 
 Imóvel: Código Cartográfico nº 5124.61.98.0435.00000
 E  m face do exposto,com fulcro na manifestação do setor competente,demais elementos 
acostados nos autos e, atendendo ao dispositivos no artigo 3º c/c os artigos 66,70 e 85 
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da Lei Municipal nº 13.104/07, fica prejudicada a análise do pedido de revisão/can-
celamento dos lançamentos/débitos dos acordos do IPTU ,relativo ao imóvel código 
cartográfi co nº 5124.61.98.0435.00000,tendo em vista a perda do objeto,pois,conforme 
consta da decisão do protocolado nº 07/10/19167,publicada no D.O.M de 30/09/2008 e 
da rerratifi cação publicada no D.O.M em 21/01/2010,fi cou determinado o cancelamento 
dos lançamentos do IPTU a partir do exercício de 1992,por não serem atendidos com os 
requisitos mínimos determinados pelo artigo 32 da Lei nº 5.172/66-CTN,tendo inclusive 
já sido providenciado junto ao Cadastro Imobiliário,estando dessa forma,prejudicada a 
análise do pedido,nada mais restando a providenciar.   
    Protocolo nº:07/10/16598 e anexo 07/10/51163 
 Interessado:   CARLOS ANTONIO JEREMIAS 
 Assunto:   Revisão de tributos imobiliários 
 Imóvel: Código Cartográfico nº 3344.33.25.0015.00000
E m face do exposto,dos elementos do processo e de acordo com a manifestação do 
setor competente,deixo de conhecer do pedido de impugnação do IPTU/TAXAS de 
2007,protocolado em 20/04/2007,por estar intempestivo,visto que o edital de notifi -
cação de lançamento foi publicado no D.O.M de 31/01/2007 ,e de ofício ,determino 
com base no artigo 149,inciso VIII,da Lei nº 5.172/66 - CTN e nos artigos 68 e 69 
da Lei Municipal nº 13.104/07,os cancelamentos dos lançamentos e dos débitos de 
IPTU/Taxas a partir do exercícios de  1988 ,relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3344.33.25.0015.00000 ,tendo em vista a constatação junto à SEPLAN e SANASA,de 
que o imóvel encontra-se localizado dentro do perímetro urbano,conforme Lei Muni-
cipal nº 8161/94,sendo atendido apenas por escolas/postos de saúde situados a uma 
distância de 3 Km do referido imóvek,não possuindo nenhum melhoramentos constru-
ído ou mantido pelo poder público,defi nidos pelo artigo 32,da Lei nº 5.172/66 -CTN.
Quanto a Taxa de lixo,de acordod com a manifestação do DLU às fl s. 25,o imóvel não 
é atendido por este serviço.Deixo de recorrer à Junta de Recuros Tributários,posto que 
a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedada do recurso ofi cial estabelecido 
pelo artigo 74 da Lei nº 13.104/07,alterado pela Lei nº 13.636/09
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 Diretor - DRI/SMF 
  

 CSFI - DRI - SMF: 
 Apresentação de Documentos 

 Prot. 08 03 03708 e anexos - Revisão de IPTU - Interessada: CLAUDETE S B 
PEREIRA - Cod. Cartográfi co: 3441.53.66.0001.03048 - A Interessada fi ca notifi -
cada nos termos dos art. 13, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal 13.104/07, IN-DRI 01/03 e 
Decreto Municipal 16.274/08, para apresentar no prazo de 15 dias, mediante protocolo 
junto a esta Prefeitura Municipal, na Av. Anchieta, 200, Campinas-SP, via Protocolo 
Geral - térreo, solicitando juntada ao protocolado acima para prosseguimento da pre-
sente solicitação, o seguinte: a fi cha da matrícula 92758 do 3º CRI - Campinas-SP com 
data de emissão não superior a um ano.
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 ALEXANDRE A. KÜPPER CARDOSO 

 Agente Fiscal Tributário - Matr. 38080-6 - CSFI-DRI 
  

 CSFI - DRI - SMF: 
 Apresentação de Documentos 

 Prot. 11 03 05117 - Revisão de IPTU - Interessado: ALTAIR J VIEIRA - Cod. 
Cartográfi co: 3423.64.85.0282.00000 - O Interessado fi ca notifi cado nos termos dos 
art. 13, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal 13.104/07, IN-DRI 01/03 e Decreto Municipal 
16.274/08, para apresentar no prazo de 15 dias, mediante protocolo junto a esta Pre-
feitura Municipal, na Av. Anchieta, 200, Campinas-SP, via Protocolo Geral - térreo, 
solicitando juntada ao protocolado acima para prosseguimento da presente solicitação, 
o seguinte: informar se o imóvel possui planta aprovada e qual o número do protocolo, 
ou apresentar croqui (desenho da construção com as devidas medidas e área construí-
da total) devidamente assinado e fotos do imóvel.
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 ALEXANDRE A. KÜPPER CARDOSO 

 Agente Fiscal Tributário - Matr. 38080-6 - CSFI-DRI 
  

 CSFI - DRI - SMF: 
 Apresentação de Documentos 

 Prot. 08 10 54817 - Revisão de IPTU - Interessada: ANA APARECIDA CUNHA 
PORTO - Cod. Cartográfi co: 3422.61.32.0001.01024 - A Interessada fi ca notifi cada 
nos termos dos art. 13, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal 13.104/07, IN-DRI 01/03 e De-
creto Municipal 16.274/08, para apresentar no prazo de 15 dias, mediante protocolo 
junto a esta Prefeitura Municipal, na Av. Anchieta, 200, Campinas-SP, via Protocolo 
Geral - térreo, solicitando juntada ao protocolado acima para prosseguimento da pre-
sente solicitação, o seguinte: cópias simples do RG e do CPF.
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 ALEXANDRE A. KÜPPER CARDOSO 

 Agente Fiscal Tributário - Matr. 38080-6 - CSFI-DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  

  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
O Auditor Fiscal Tributário Municipal JOSÉ ANTONIO DE MORAES NETO, matrí-
cula 108.952-8, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que atribui o art. 
142, caput, da Lei nacional 5.172/66 - CTN, e em conformidade com o disposto no art. 
29, inciso I da Lei municipal 13.104/2007, expede o presente edital para NOTIFICAR 
o CONTRIBUINTE abaixo relacionado, do lançamento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN, lançado de ofício por determinação judicial, conforme 
proc.  236/2011 , informado no protocolado  2011/10/17964. 
Contribuinte:  Parmigiani & Hachmann Serviços de Hemodiálise Ltda 
Inscrição municipal:  114505-3 
Imposto: ISSQN aplicado sobre os profi ssionais habilitados, sócios, que prestam ser-
viços em nome da sociedade.
Exercício:  2011 
Base de cálculo:  03(três)  profi ssionais habilitados calculados  proporcionamnete. 
Valor integral do imposto: R$  2.986,62 
Valor do imposto com desconto à vista:  R$ 2.717,81 
Vencimento da primeira parcela:  01/06/2011 
Número de parcela:  06 
Vencimento das demais parcelas:  mensais e sucessivas a partir do vencimento da 
primeira parcela. 
Fundamento Legal: art. 28, § 2º, da Lei municipal 12.392/2005, alterada pela Lei 

municipal 13.916/2010.
O prazo para eventual impugnação do lançamento é de 33 (trinta e três) dias, contados 
a partir do terceiro dia da publicação do presente edital, mediante requerimento proto-
colizado no Protocolo Geral desta Prefeitura.
Caso o contribuinte não receba o carnê do ISSQN OFÍCIO, deverá comparecer ao 
posto de atendimento do PORTA ABERTA: Paço Municipal, Avenida Anchieta, nº 
200, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. 

 JOSÉ ANTONIO DE MORAES NETO 
 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matr. Nº 108.952-8 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

  

  Protocolado:  2007/10/50884 (principal), 2008/10/00883 e 2010/10/19233 (anexados 
ao principal)
 Interessado:  Carlos Alberto Guimarães
 Inscrição Municipal:  29.952-9
 Assunto:  Compensação de recolhimento de ISSQN.
Nos termos do art.66 da Lei Municipal n°13.104/07, combinado com a instrução nor-
mativa do DRM/SMF n°003/08,  deixo de conhecer o presente requerimento , nos 
termos do artigo 83, II, da Lei 13.104/07, uma vez que o interessado - por não ser o 
sujeito passivo da obrigação principal, que nesse caso se reveste na pessoa do tomador 
dos serviços que fez os recolhimentos do ISSQN reclamados - não tem legitimidade 
para fazer o presente pedido. 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS 

 Respondendo Pela CSFM 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 DESPACHO DA PRESIDÊNCIA 
  

  O texto publicado em 13 de maio de 2011, folha 05, fica substituído pelo seguinte: 
   Protocolado nº 2009/10/40645, juntado ao Principal nº 2008/10/55261 
 Interessada: CARLOS AUGUSTO BAGANHA. 
 Assunto: Recurso Voluntário 
Não conheço o presente recurso, considerando não se tratar de processo administrati-
vo tributário, como previsto no art. 4º da Lei Municipal 13.104/2007 e, portanto, não 
de competência desta Junta de Recursos Tributários (art. 71 dessa mesma lei). Enca-
minhe-se ao DRM - SMF, para ciência e providências quanto ao crédito tributário .  

 O texto da decisão ao protocolado abaixo relacionado - publicadas em 1º de julho 
de 2010, folha 11 - fica substituídos pelo seguinte: 

   PROTOCOLO 2009/10/24455 
 Recorrente: NWRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
 Recurso Voluntário: Protocolo 2010/10/0477 1
 Tributo/Assunto: ITBI - Não Incidência 
 Relator(a): Mariângela Tiengo Costa 
Decisão: Por maioria dos presentes, com base no voto da Relatora, complementa-
do pela Declaração de Voto do Julgador Carlos Eduardo de Oliveira, conhecido e 
dado provimento ao recurso voluntário interposto, para reconhecer a não incidência 
do ITBI, sobre transmissão de parte ideal dos imóveis com códigos cartográfi cos re-
lacionados às fl s. 154/155, sob condição resolutória, tornando devido o imposto sobre 
o valor do imóvel atualizado desde a aquisição, caso comprovado que mais de 50% 
(cinquenta por cento) da receita operacional da Recorrente decorra de transações de 
compra e venda ou locação de bens imóveis, nos três (3) anos seguintes à data da 
aquisição, com fundamento no art. 156, § 2º, da Constituição Federal, art. 37, §§ 1º 
a 3º, do CTN, art. 5º, I, e Art. 6º,  caput  e §§ 1º a 3º, da Lei Municipal nº  12.391/05,  
determinando a notifi cação ao contribuinte para comprovar nos autos a emissão, pela 
JUCESP, da Certidão dos Atos de Constituição e Alteração de Sociedade e seu registro 
e/ou averbação perante o Cartório de Registro de Imóveis, na forma prescrita pelo art. 
64 da Lei Federal nº 8.934/94.   
 

 LUÍS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente Da Junta De Recursos Tributários 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 COMUNICADO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTE 49 
 Recebimento da 4a. parcela da bolsa auxilio moradia emergencial 

 A disponibilidade da 4ª parcela dos valores referentes ao auxílio moradia emergencial, 
junto às agências bancárias do Banco do Brasil aos benefi ciários do lote 49, confor-
me listagem abaixo, programada inicialmente, para pagamento a partir do dia 12 de 
maio p.p., será objeto de reprogramação, motivo pelo qual, a presente tem o intuito, 
também, de solicitar o comparecimento dos benefi ciários para verifi cação da dispo-
nibilidade, junto às agências bancárias, a partir de 19 de maio próximo ou em data 
antecipada, se assim as condições permitirem.

LOTE 49 – AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL 
LOCAL/BENEFICIÁRIOS/PROTOCOLO CPF RG

PQ SÃO QUIRINO (PAC) – PROT. 10/10/4749

ARLINDO VAZ 260.869.788-75 26.140.729-6

LINDINALVA DA SILVA 277.485.558-69 53.994.150-5

NEUZA DE OLIVEIRA SANTOS 819.763.648-68 34.924.411-X

BECO MOKARZEL – PROT.11/10/2041

ANTONIO GONÇALVES FERREIRA 004.894.828-48 11.422.077-3

JARDIM SANTA LUCIA 11/10/2691

CIDALIA FRANCISCOAMORIM 188.035.108-00 21.291.474-1

REGIANE FELISBERTO 275.918.658-03 27.550.987-4

CAMPINA GRANDE 11/10/04979

CLEONICE APARECIDA FERREIRA RIBEIRO 187.788.308-50 25.151.790-1

MARIA JOSÉ BASTO 285.334.268-95 29.056.516-9

MATEUS RABELO SANTOS 412.399.385-00 23.640.214-6
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REINALDO BRITEZ ZEBALLOS 342.844698-43 7.312.801-3

JD. NOVO MARACANÃ 11/10/0664

SELMA NUNES NASCIMENTO 356.565.058-39 30.679.961-3

TELMA NUNES NASCIMENTO 274.731.568-10 30.354.926-9

JARDIM LISA 11/10/01190

SELMA PEREIRA DE SOUZA 171.953.008-46 27.086.895-1

SATELITE IRIS 11/10/02038

FRANCISCA MARTA MAIA BANDEIRA 343.629.588-43 38.365.953-X

VANDERLEI DA SILVA GOMES 273.141.328-01 34.444.048-5

JARDIM CAMPINEIRO 11/10/3305

ADRIANA VELOSO RODRIGUES 285.073.348-22 32.510.684-8

ANDERSON VAZ DA SILVA 408.685.798-74 47.516.088-5

CLAUDENICE PAZ ALVES 006.465.085-55 38.338.669-X

CLAUDINETE AROUCHA 407.198.568-25 52.656.621-8

ELLEN JOYCE ALVINO 376.478.508-06 47.730.819-3

ELIENE ALVES VIEIRA 409.577.968-38 50.636.428-8

ELIANE CARDOSO COELHO 413.774.298-73 46.186.129-X

ELIZABETHE GOMES DIAS SILVA 357.798.258-66 MG- 
13.804.584

ELIZETE ALVES VIEIRA 101.757.126-03 MG- 
17.062.501

IVANETE FERRREIRA DOS SANTOS 216.078.568-75 29.546.920-1

JESSICA VAZ DA SILVA 436.006.368-71 49.525.930-5

JOSÉ RODRIGUES 852.502.369-87 13.464.130-9

JUÇARA BASILIO DA SILVA 316.977.658-40 36.625.702-X

KATIA CRISTINA RAMOS SANTANA 259.640.508-32 33.149.510-7

MAGALI RAMOS SOUZA 413.466.958-81 54.457.818-1

MARIA APARECIDA MARINI 245.788.598-19 29.664.789-5

MARI VANIA RICARDO PEREIRA DOS SANTOS 357.826.748-14 35.457.575-2

MARIZETE ALVES VIEIRA 095.455.896-04 48.375.555-2

NÚBIA DE SOUZA ALVES 022.681.035-60 13.061.285-52

TAMIRES APARECIDA DE SOUSA 413.142.408-89 48.193.288-4

ZILDA DA SILVA 226.934.788-98 28.758.472-0

JD. NOVO CAMPOS ELISEOS 10/10/47384

MARIO DE FREITAS CAIRES 466.320.698-00 15119555

MICHELE PEREIRA DE MELO 395.118.568-63  47.092.997-2

JD. SÃO FERNANDO 11/10/01199

ANA MARIA EVANGELISTA 178.284.398-14 29.339.217-1

IRMÃOS SIGRIST 11/10/04980

DULCELENE DE JESUS SILVA 813.667.365-91 53.566.985-9
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN 

 Secretário Municipal De Habitação E Diretor-presidente Da COHAB 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

    EDITAL S.M.M.A. Nº 001/2011 
 PROTOCOLO ADMINISTRATIVO N.º 11/10/17.190 

 Chamamento público de pessoas jurídicas de direito público e privado para apoio 
à consecução da 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente do Município de 
Campinas, a ser realizada pelo Município de Campinas, através da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cam-
pinas - COMDEMA  , cujo tema será “COMUNIDADE RESPONSÁVEL - AM-
BIENTE SUSTENTÁVEL”, a se realizar nos dias 03 e 04 de junho de 2011. 
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Presidente do Comdema - Conselho Mu-
nicipal de Meio Ambiente, no uso das atribuições de seus cargos, torna público, por 
meio deste edital, a abertura de  chamamento público  de pessoas jurídicas de direito 
público e privado visando o apoio à realização da 1ª Conferência Municipal do Meio 
Ambiente do Município de Campinas, a ser promovida pelo  Município de Campinas , 
através da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente  e  Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Campinas - COMDEMA , nos dias 03 e 04 de junho de 2011, nesta 
cidade, objetivando dar cumprimento ao artigo 187 da Lei Orgânica do Município de 
Campinas e à Lei Municipal nº 10.841, de 24.5.2001, promovendo “a participação or-
ganizada da sociedade civil no processo de discussão e defi nição da política ambiental, 
em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação, reabilitação e 
melhoria do meio ambiente natural e construído no Município de Campinas”.
 1. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
1.1. Poderão apoiar a 1ª Conferência Municipal do Ambiente do Município de Campinas 
as pessoas jurídicas de direito público e privado que atendam os seguintes requisitos : 
1.1.1. estarem legalmente constituídas;
1.1.2. não apresentarem reprovação de contas em virtude de convênios, parcerias ou 
ajustes fi rmados com o Município de Campinas;
1.1.3. apresentarem regularidade fi scal perante o Município de Campinas, INSS, 
FGTS, Fazenda Estadual e União;
1.1.4. concordarem expressamente com os termos deste edital, principalmente no que 
concerne à inexistência de repasses de verbas públicas do Município de Campinas, a 
qualquer título.

 2. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO 
2.1. Deverão ser apresentados, no ato da inscrição, os seguintes documentos:
2.1.1. ato constitutivo, contrato social ou estatuto social (com as respectivas alterações 
ou sua consolidação efetivamente registrada), e, se o caso, cópia da ata de assembleia 
devidamente registrada de eleição de seu respectivo representante legal, ou ato de 
nomeação formal em se tratando de pessoa jurídica de direito público;
2.1.2. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.);
2.1.3. prova de regularidade fi scal perante o Município de Campinas, INSS, FGTS, 
Fazenda Estadual e União;
2.1.4. requerimento devidamente preenchido e assinado, em duas vias, pelo represen-
tante legal da entidade interessada, juntamente com os documentos acima declinados 
para inscrição e a proposta de apoio, declinando, dentre o ítem 4 deste Edital, qual 
subítem terá seu respectivo apoio. 
 3. DO PRAZO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 
3.1. A inscrição será realizada de 18 a 20 de maio de 2011, no período das 14 às 
17 horas, perante a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
- COMDEMA, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no 17º 
andar do Palácio dos Jequitibás, sede da Prefeitura Municipal de Campinas, situado na 
Avenida Anchieta, nº 200, bairro Centro, nesta cidade.
3.2. no momento da inscrição, serão apresentados os documentos constantes do item 
2 deste edital.
 4. DO OBJETO DO APOIO, PARTICIPAÇÃO E RESPECTIVA PROPOSTA 
4.1. Caberá aos apoiadores do evento que realizarem tempestivamente suas respecti-
vas inscrições, apresentar proposta de apoio, a qual poderá abranger os seguintes bens, 
materiais e serviços:
4.1.1. equipamentos de multimídia para as apresentações da Conferência;
4.1.2. confecção dos materiais gráfi cos de divulgação e de utilização durante as ati-
vidades da conferência, estes últimos a serem oferecidos aos s nos dias 03 e 04 de 
junho de 2011;
4.1.3. serviços de limpeza, higiene a conservação do recinto onde ocorrerá o evento.
4.1.4. despesas do palestrante convidado, previamente escolhido pelo CONDEMA 
para o evento, a realizar-se no dia 03 de junho de 2011, no período noturno.
4.1.5. dois coffee breaks, um café da manhã, um almoço, para um público estimado 
em 300 (trezentas) pessoas.
4.1.6. 300 Cadeiras plásticas e 20 mesas plásticas para uso nos dois dias do evento.
 5. DO NÃO REPASSE DE RECURSOS 
5.1. Não haverá repasse de quaisquer verbas públicas aos apoiadores do evento, bem 
como não haverá aporte fi nanceiro por parte dos apoiadores ao Município de Campi-
nas, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, COMDEMA, ou qualquer órgão muni-
cipal, restringindo-se o apoio ao fornecimento dos produtos e prestação dos serviços 
constantes na proposta de apoio.
 6. DAS ATRIBUIÇÕES E GARANTIAS DOS PARTÍCIPES 
6.1. Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas -  COMDEMA , através 
da Comissão Organizadora Municipal, incumbe a organização administrativa da 1ª 
Conferência Municipal de Meio Ambiente de Campinas, em conjunto com sua Se-
cretaria Executiva, de modo a conduzi-la efi caz e efi cientemente, nos termos do Re-
gimento Interno aprovado, até a efetiva realização do evento, promovendo a interface 
com as demais Secretarias Municipais e demais órgãos públicos e privados.
6.2. Às pessoas jurídicas de direito público e privado que preencham os requisitos 
legais e constantes deste edital, ora designadas   apoiadores  , devida e tempestivamente 
inscritas, cabe a assunção das obrigações a serem previstas na proposta de apoio, de 
acordo com os seguintes critérios:
6.2.1. Os apoiadores poderão contribuir com um ou mais itens constantes do item 4 
deste edital, responsabilizando-se pela entrega, prestação de serviços, disponibiliza-
ção ou cessão temporária dos bens duráveis a partir do dia 1 de junho de 2011, im-
preterivelmente, para que a Comissão Organizadora Municipal - COM possa verifi car 
as condições de uso e compatibilidade dos bens e serviços disponibilizados e cedidos 
com os fi ns pretendidos. 
6.2.2. Por força de eventual dano, deterioração ou desfazimento de bem, ou utilização 
indevida do mesmo, não se responsabilizará o Município de Campinas ou qualquer 
de seus órgãos.
6.2.3. As obrigações assumidas pelos apoiadores deverão constar expressamente de termo 
de cooperação e apoio a ser fi rmado entre tais entes e o Município de Campinas, através da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
6.2.4. A cada apoiador, nos moldes legais e deste edital, será garantida a menção ex-
pressa de sua identifi cação social, representada por nome ou signo distintivo, em sítio 
eletrônico específi co da 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, bem como em 
material gráfi co disponibilizado para divulgação e publicidade do evento.
6.2.5. Em dia e local designados para a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente 
de Campinas, será permitida a colocação de faixa e stand de apresentação das ativida-
des profi ssionais de cada apoiador. 
6.2.6. Havendo mais de um apoiador em cada um dos itens declinados no item 4 deste 
edital, caberá à COM - Comissão Organizadora Municipal deliberar a participação 
proporcional de cada apoiador.
 7. DO DEFERIMENTO E PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
7.1. As inscrições serão deferidas mediante o preenchimento dos requisitos, docu-
mentos e indicação do(s) respectivo(s) objeto(s), constantes deste edital, comprome-
tendo-se o apoiador a envidar todos os esforços necessários à fi el consecução de seus 
compromissos. 
 7.2. O deferimento das inscrições será publicado no Diário Ofi cial do Município em 
27 de maio de 2.011; 
 8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Serão aplicados os preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações, no 
que for cabível.
8.2. As orientações de caráter administrativo para a realização do evento e distribui-
ção dos espaços e serviços fi carão a cargo da Comissão Organizadora Municipal. 
8.3. Os apoiadores deverão retirar seus bens e demais equipamentos no dia 04 de 
junho de 2011, após o encerramento da Conferência.
 Eventuais dúvidas e orientações serão decididas pela Comissão Organizadora Muni-
cipal, através do telefone (19) 2116-0659, ou e-mail secexeccomdema@campinas.
sp.gov.br, com o Secretário Executivo do Comdema, Sr. Antonio Carlos Chiminazzo. 
PAULO SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA - Campinas

   Campinas, 12 de maio de 2011 
 PAULO SÉRGIO GARCIA DE OLIVEIRA 

 Secretário Municipal De Meio Ambiente 
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 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 ATAS CONGEAPA 
 Atas Congeapa 

  REUNIÃO ORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 22/02/2011 
Realizada em 22 de fevereiro de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda 
chamada às 18h30, na sede do CONGEAPA em Joaquim Egídio, compareceram os 
seguintes conselheiros: Giselda Person, Alair Roberto Godoy, Miwa Yamamoto Mira-
gliotta, Mônica Eduarda de Almeida, Lucrécio Raimundo da Silva, Paulo Sérgio Gar-
cia de Oliveira, Luciano Ferrão Costallat, Dionete Aparecida Santin, Sérgio Fortuna, 
Ângela Podolsky, João Carlos da Luz, Jorge Alberto Teixeira, Juarez Alves de Araújo, 
Arthur Diederichsel, Adriano C. Beltramelli, Renata Felipe do Rosário, Manoel Elcio 
Coimbra, Sérgio Righetto, Fuad Jorge Cury, Cláudio Vilas Boas Hacker. Entidades 
Suplentes: Alan Silva Cury. Convidados: A. C. Poltronieri, Alexandre Coutinho, Mar-
ly A. Junqueira, Milena Ribeiro, Fabiana Lyderis, Carlos G. Clauset.
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião, pois como já passou a 
hora do início e estamos aguardando o Secretário de Meio Ambiente para a apresenta-
ção, iremos dando encaminhamento em alguns itens da pauta. O conselheiro Alair 
alertou sobre a necessidade de ofi cializar as atividades do cargo de secretário do Con-
geapa de acordo com o que prevê o Regimento Interno, sendo necessária a eleição 
ofi cial para este cargo, como a conselheira Miwa Yamamoto Miragliotta está exercen-
do esta função a pedido da conselheira Ângela que solicitou afastamento do cargo por 
problemas pessoais e uma dedicação maior ao Comdema, Alair coloca em votação a 
eleição da conselheira Miwa para o cargo de secretária do Congeapa, esta é eleita por 
unanimidade dos conselheiros presentes. Giselda pergunta aos conselheiros se existem 
alterações a serem feitas nas atas anteriores, para o qual o conselheiro Juarez solicita 
a alteração da ata de 25 de janeiro de 2011, acrescentando a palavra “para” no texto 
que faz menção ao projeto na Fazenda Capoeira Grande, fi cando a redação correta: 
“Projeto para Educação e Direção Segura”; Miwa solicita a alteração da metragem do 
recuo de 44m para 39m na área de lazer contígua aos dutos da Petrobrás do projeto do 
empreendimento da Vila Graúna, na ata de 08 de fevereiro de 2011; e as atas são apro-
vadas. Passando à pauta do dia, Giselda informa sobre o site do Conselho, onde Alair 
explica que o Conselho não é um órgão independente e ter site próprio pode ser pro-
blema, pois não possui CNPJ e o Conselho foi criado tutelado por lei e sendo assim, 
deverá ser atrelado ao site da PMC (sp.gov.br). Giselda diz que o site está sendo de-
senvolvido pela empresa Agenzzia Comunicações, de Valentim Rogerio Bueno, que 
concordou em criar o site para o Congeapa sem custos fi nanceiros. Giselda tentou ter 
acesso ao modelo do site que foi proposto no trabalho de fi nal de curso dos alunos da 
Veris-Metrocamp, mas a professora Silvana não passou o conteúdo dizendo que o site 
faz parte de um contexto e ele criado sozinho perderia o sentido. Silvana se compro-
meteu em apresentar o trabalho de fi nal de curso dos alunos em Março, mas a data foi 
postergada, e ainda não tivemos contato para a nova data desta apresentação. Giselda 
convida o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. Paulo Sérgio Garcia de Olivei-
ra para iniciar a apresentação, este se apresenta aos conselheiros e agradece o convite 
para explanar sobre o Decreto nº 17.261 de 08 de Fevereiro de 2011 que dispõe sobre 
os procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de 
impacto local no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campinas 
(SMMA). Inicia sua apresentação colocando que em 05/02/10 em convênio com a 
Cetesb o município adquiriu autonomia para análise de projetos de impactos locais 
como ferramenta de controle no município; que o decreto entrou em vigor há um ano 
atrás, mas passou a funcionar efetivamente em Agosto de 2010, e que a partir da expe-
rimentação ocorrida no período foram considerados ajustes junto com as Secretarias 
da Semurb, Seplan e o Grupo de Elaboração de Decreto; explica que o novo Decreto 
nº 17.261 de 08 de Fevereiro de 2011 seria equivalente à “segunda geração” do decre-
to original nº 16.973 de 04 de Fevereiro de 2010, pois verifi cou-se que alguns aspectos 
não tiveram respostas adequadas como no caso do Anexo I - edifi cações, condomínios 
e parcelamentos do solo; do Art. 5º que trazia 22 possibilidades de licenciamento e 
apresentação de estudos num lista única; na prática, observou-se que existe uma dis-
tinção grande entre as solicitações, pois edifi cações em lotes urbanos são diferentes de 
glebas e tem diferentes parcelamentos de solo, e em decorrência, os pedidos eram 
apresentados sem embasamento por parte dos empreendedores, enviados sem docu-
mentos e estudos técnicos, o que requereria exigências de complementação por parte 
do Comdema, resultando na morosidade de análise de projetos de pequenos impactos, 
justamente na contramão do propósito da criação do decreto, que é agilizar os proces-
sos da análise de licenciamentos ambientais; desta forma, procurou-se em primeiro 
lugar separar as situações: lotes urbanos, glebas e condomínios habitacionais que re-
queiram licenciamento junto à Cetesb/Grapohab (a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente (SMMA) pode determinar diretrizes para que a Prefeitura Municipal de Campi-
nas (PMC) fi que a par dos licenciamentos estaduais junto à Cetesb); a lista obrigatória 
de documentos foi claramente defi nida no Anexo VII e cada item gerou um Anexo; por 
exemplo, o Anexo V trata da terraplanagem; e assim, sucessivamente, do VI ao IX, na 
forma de  check list  para verifi car se os documentos foram anexados aos processos. 
Comenta que neste decreto existe a defi nição de prazos de análise e retorno por parte 
da SMMA, sendo o momento inicial, o ato do protocolo; o tempo foi defi nido em 60 
dias para obras mais complexas e 30 dias para exigências mais simples; assim como 
os casos de indeferimento ou exigências complementares tiveram seus prazos defi ni-
dos; em resumo, houve simplifi cação e redução da necessidade de outros estudos para 
facilitar a análise. Passando a palavra para o conselheiro Alair, este detalha a demanda 
da nova redação com ajustes focando a agilidade nas análises dos pedidos de licencia-
mentos ambientais, dada a inconsistência dos protocolados apresentados no período 
de vigência do Decreto nº 16.973. O conselheiro Juarez questiona o que muda para a 
área rural, para o qual Paulo Sérgio explica que existe dispositivo prevendo as normas 
gerais, mas que a análise será caso a caso, pois esta questão não esteve presente na 
maioria dos questionamentos feitos no período. A conselheira Ângela comenta o caso 
de intervenções em duas áreas rurais, sendo uma delas da Fazenda Angélica que a dois 
meses de vencer a licença expedida pelo Deprn para movimentos de terra de até 9 ha 
(decreto do ano de 2000), fi zeram a terraplanagem de grande vulto para construção de 
açude, e solicita explicações de qual seria a manifestação da SMMA com relação ao 
caso. Paulo Sérgio explica que a fi scalização foi até o local, para o que Ângela comen-
ta que a autorização apresentada ao técnico tinha validade de 01 de Dezembro de 
2009. Paulo Sérgio explica que existe convênio entre SMMA e Cetesb para estas áre-
as, porque em decorrência do aumento das atribuições da Cetesb, não estaria mais 
havendo renovações das licenças expedidas; o secretário comenta que no caso especí-
fi co, a Polícia Ambiental e o Ministério Público devem ter adotado medidas próprias, 

e frisa que no caso de parcelamento, como o caso comentado por Ângela do loteamen-
to de 3 fazendas do distrito de Joaquim Egídio, se houver dispensa do Estado porque 
não há licenciamento no âmbito estadual, o município pode requerer tal licenciamen-
to. Ângela fi naliza colocando que as empreendedoras se baseiam na lei de parcelamen-
to de solos do Incra e que isso é bastante discutido no Congeapa, e questiona se o Incra 
autorizar, a SMMA irá licenciar, através deste novo decreto, para o qual, Paulo Sérgio 
coloca que para empreendimentos de porte, a exigência se faz junto ao Incra e à Ce-
tesb. Giselda coloca que após a publicação do decreto anterior, o Congeapa encami-
nhou algumas modifi cações atendendo o prazo legal de 60 dias de consulta pública, foi 
protocolado o ofício para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, para que os processos em 
área de APA passassem pelo aval deste Conselho, obrigatoriamente, citando o caso do 
Hospital Tibiriçá, cujo protocolado não passou pelo Congeapa, apenas pelo Comde-
ma; pois constata-se que algumas secretarias não reconhecem o Congeapa e sugere 
que se troque o tema Comdema por “conselhos”. Para tanto, Paulo Sérgio sugere que 
se dê entrada numa solicitação para o Grupo para Elaboração da Legislação Urbanís-
tica - GELU, criado através do Decreto n° 16.390 de 16 de Setembro de 2008, cujo 
coordenador é o conselheiro Alair, solicitando esta inclusão. Neste ponto, o conselhei-
ro Alair explica que o objetivo de criação do decreto é simplifi car e evitar sombrea-
mento de leis, e na sequência, incorporar a necessidade de licença prévia junto à 
SMMA para todas as atividades que impactem o meio ambiente, colocando a PMC 
como o primeiro órgão a expedir seu parecer, e nos casos de convênio estadual com a 
Cetesb, o órgão defi nido para se exigir o parecer é o Comdema, e não o Congeapa. 
Mas de qualquer forma, Alair reforça o encaminhamento de solicitação anexando o 
protocolado de alteração do decreto anterior, para que deliberações do Congeapa se-
jam requeridas em empreendimentos em área de APA. A conselheira Renata solicita 
explicações quanto aos licenciamentos das indústrias, pois realizada a leitura, obser-
vou que seus questionamentos não estão contemplados no Anexo IV para o qual Paulo 
Sérgio recomenda que as solicitações devam ser encaminhadas à Cetesb e na negativa, 
passar para a SMMA que seguirá o mesmo trâmite exigido pelo órgão estadual. O 
conselheiro Luciano solicita explicações sobre a necessidade de se elaborar estudos de 
análise de risco em projetos de dutos, para o qual Paulo Sérgio explica que a SMMA 
só poderá avaliar dutos intramunicipais e que acredita que estes, por serem de pequeno 
porte, não tiveram demanda no período de vigência do decreto anterior, de forma que 
a redação encontra-se na sua forma mais genérica para que a análise se dê caso a caso. 
A conselheira Giselda comenta sobre o processo do EIA-RIMA do Loteamento Ville 
Sainte Hélène, protocolado em 2008, sendo que este protocolado fi cou parado na 
PMC, sem passar pelas secretarias competentes e que agora, a Cetesb exige delibera-
ção do Congeapa antes da manifestação das secretarias da PMC; o correto é que a os 
departamentos técnicos/secretarias da PMC realizem a análise do processo e encami-
nhe este já instruído para o Conselho.O conselheiro Alair explica que as secretarias 
farão sua manifestação e que na época, o protocolado de 2008 foi encaminhado à Se-
cretaria Estadual de Meio Ambiente, mas que atualmente, o andamento se dá via 
SMMA que exige a análise técnica e parecer do Comdema, inclusive e que doravante, 
qualquer EIA-RIMA passará por processo semelhante a este; e neste caso específi co, 
seguirá o mesmo número de protocolo que foi aberto no âmbito estadual. Desta forma, 
a conselheira Giselda coloca que fará a devolução do processo à PMC e fi cará no 
aguardo das manifestações das secretarias. O Conselho agradece a presença e expla-
nações do Secretário Municipal de Meio Ambiente. Dando continuidade à pauta do 
dia, Giselda comenta que os representantes do Movimento Moradia e Cidadania soli-
citaram reunião para viabilização de habitações populares na área da APA, para o qual 
o conselheiro Alair coloca que se não houver a criação de zoneamento específi co para 
planos comunitários, isso não será possível, dado que a Lei da APA estabelece lotes 
mínimos de 1.000 m2; Luciano comenta que um dos representantes é membro do 
Conselho da Habitação e Giselda agendará a reunião. Quanto ao Plano de Macrozona, 
Giselda solicita ao conselheiro Arthur que entre em contato com a Sra. Érica da SE-
PLAN para que se realize as visitas à APA, sobre o qual Alair comenta que recomeça-
rá as apresentações. Ângela solicita informações à Giselda sobre o Plano de Manejo, 
que informa que a ainda está aguardando resposta da Petrobrás; Ângela pede para 
acelerar a formação do grupo do conselho que tratará do assunto, porque deseja elabo-
rar o texto com rapidez. Giselda informa que entrou em contato com o promotor de 
justiça Valcir Paulo Kobori para tratar do caso da Fazenda Iracema, que fará levanta-
mento em cartórios em busca das matrículas dos lotes, reabrindo as investigações da-
qui a um mês. Giselda solicita ao conselheiro Alair a apresentação dos Planos de 
Gestão da Macrozonas 2 e 8 para atender solicitações de conselheiros, que concorda e 
se prontifi ca a apresentá-los na próxima reunião ordinária. O conselheiro Jorge solici-
ta informação ao Secretário Municipal de Meio Ambiente se a PMC tem condições de 
atender os prazos defi nidos no novo decreto, para o qual Paulo Sérgio coloca que o 
objetivo é atender o prazo de licenciamento e que este decreto irá, na realidade, au-
mentar o volume de trabalho da SMMA, mas que os prazos serão atendidos; Jorge 
elogia a elaboração desta ferramenta, pois atualmente, as análises são por demais com-
plicadas e demoradas.
Nada mais tendo a discutir a conselheira e presidente Giselda dá por encerrada a reunião. 
Eu, conselheira Miwa Yamamoto Miragliotta lavrei a presente ATA. Campinas, 22 de feve-
reiro de 2011.

GISELDA PERSON
Presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas - CONGEAPA

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 01/03/2011 
Realizada em 01 de março de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda 
chamada às 18h30, na sede do CONGEAPA em Joaquim Egídio, compareceram os 
seguintes conselheiros: Giselda Person, Alair Roberto Godoy, Miwa Yamamoto Mi-
ragliotta, Mônica Eduarda de Almeida, Sérgio Fortuna, João Carlos da Luz, Juarez 
Alves de Araújo, Arthur Diederichsel, Cláudio Vilas Boas Hacker. Convidados: Carlos 
G. Clauset.
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião apresentando o Sr. Carlos 
Clauset (Cacá) para explanar sobre o Projeto para Educação e Direção Segura, projeto 
a ser implantado na Fazenda Capoeira Grande no distrito de Joaquim Egídio. O Sr. 
Cacá se apresenta aos membros do conselho informando seu  Curriculum Vitae  diver-
sifi cado de jornalista que já atuou em parceria com Amyr Klink, é citado no  Guinness 
World Records  por bordear a costa atlântica a bordo de Jet ski e atua por dez anos na 
revista “Guia 4 Rodas” cobrindo competições como o Paris Dakar; informa sobre o 
Projeto para Educação e Direção Segura, que será realizado na forma de curso, de 
sua autoria a ser patrocinada pela montadora FIAT que visa promover a direção com 
segurança, informando sobre os mitos de segurança, sua experiência na segurança 
e formar multiplicadores. Sua atuação com o tema vem de Curso ministrado desde 
2007, que formou mais de 1.500 alunos desde então. Na Semana de Segurança em 
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Trânsito no RJ, como exemplo, foram avaliados todos os técnicos do Detran do Brasil 
e comenta que nenhuma montadora tem curso com tal conteúdo programático nos dias 
atuais, o que propicia um nicho de mercado de interesse. Tais cursos hoje têm caráter 
itinerante e a proposta aqui é ter uma sede permanente para 3.000 pessoas por ano 
com turmas de até 24 alunos/dia, em local exclusivo na América do Sul e a cidade de 
Campinas foi escolhida por ser prática e ter ampla malha viária de acesso. A FIAT pre-
feria que fosse em Belo Horizonte - MG, mas esta região não tem a mesma logística 
que encontramos aqui. O público-alvo seriam os motoristas de transportadoras, pois 
os índices de mortalidade/1.000 km rodados indicam 213 mortes no Brasil, de 10 a 
70 vezes superior às médias internacionais. Outros dados informam que o Brasil tem 
40.000 pessoas mortas/ano em acidentes de trânsito, ou seja, 1 pessoa morre a cada 15 
min e para cada pessoa que vem à óbito, 02 fi cam inválidas e 07 fi cam com sequelas; 
os 400.000 acidentes no país/ano levam a prejuízos da ordem de 22 bilhões de reais, 
sendo o 2º maior problema de Saúde Pública, a 3ª causa de morte e responsável por 
ocupação de 50% dos leitos hospitalares no país; no mundo, são 650.000 acidentes/
ano e segundo a Cruz Vermelha, resultam em 2.500 mortes de crianças com até 14 
anos/ano. Na sequência, apresentou-se vídeo de teste de colisão com obstáculo a uma 
velocidade de 56 km/h e os danos causados ao boneco acoplado ao sistema com e sem 
cinto de segurança, para ilustrar os riscos que poderão ser minimizados quando um 
motorista dirige adequadamente. Esta apresentação ao CONGEAPA corresponde a um 
preâmbulo do projeto a ser apresentado aos diversos órgãos competentes do Estudo 
Ambiental Aplicado que se exige para o licenciamento ambiental. O local escolhido 
foi a Fazenda Capoeira Grande - km 6,5, distante 4 km do centro de Joaquim Egídio, 
por ser de fácil acesso aos alunos, fomentar o turismo ecológico e o desenvolvimento 
sustentável; e por se localizar na área de APA, serão avaliados todos os impactos no 
EAA e a APA será protegida. Quanto às características do empreendimento, comenta: 
o projeto é de autoria da empresa 4x4 Empreendimentos Ltda, houve arrendamento da 
gleba E da fazenda Capoeira Grande, conta com 428.904,93 m2 de área total, não pos-
suindo Área de Preservação Permanente (APP) na gleba, sendo construída uma pista 
(4.060,00 m2), 02 quiosques e 02 banheiros, totalizando área ocupada de 4.101,00 m2, 
o que corresponde a menos de 0,1% da gleba total; os veículos serão todos zero km, 
sendo 03 Unos e 03 Bravas, todos à álcool, trocados anualmente; o curso terá 8h de 
duração, sendo destas, 2h de palestra (na antiga torrefação existente para valorização 
do patrimônio cultural), 4h de aulas práticas e 2h de almoço; serão atendidas 24 pesso-
as/curso; o transporte por ser feito por van contratada ou veículo próprio, utilizando-se 
de estradas já existentes; o projeto já prevê a redução da impermeabilização do solo, 
as curvas acompanham curvas de nível do local e a pista foi projetada com 130 m 
de comprimento x 35 m de largura, sendo a menor área possível para realização dos 
exercícios práticos com cones e área de escape; os quiosques são feitos de eucaliptos 
já existentes no local e como os cursos serão diurnos, não há previsão de instalação 
de energia elétrica; o relevo local é de morros e morretes, e o projeto prevê o respeito 
às características geomorfológicas para evitar os escorregamentos e assoreamentos; 
será realizado plantio de grama ao redor da pista; há previsão de captação de águas 
pluviais destinadas ao reuso, através de acúmulo das águas em cisternas e posterior 
abastecimento das descargas de banheiros, tudo isso implantado com bomba através 
de células fotovoltaicas; a área tem um eucaliptal que se encontra com 1,5 a 2,0 m de 
altura de onde serão retirados os troncos para construção dos quiosques; os cortes nos 
terrenos terão altura de 1,15 m e um pequeno aterro está previsto, pois a área é bastante 
plana, totalizando 1.500 m3 de movimento de terra, sem a necessidade de bota-fora e 
cujo serviço está previsto para ser executado em 02 dias; o tratamento de efl uentes será 
feito em biodigestores da Ecolimp; o acesso à pista se dará por meio de via de acesso 
feito de carreira dupla de paralelepípedos e grama; a sala de aula será realizada em 
sala adaptada na antiga torrefação ainda operante, cuja fachada foi reformada; o EAA 
foi elaborado pela Econsciente, empresa de Florianópolis - SC, que está fazendo seu 
primeiro projeto 100% ecologicamente correto; quanto às características sócio-econô-
micas, estima-se que não haja sobrecarga porque são atendidas apenas 24 pessoas/dia, 
serão gerados 15 empregos diretos para  buffet,  instrutores e limpeza, sendo que serão 
contratadas pessoas da região; Meio Biótico - o projeto encontra-se distante de corpos 
d’água e APP’s, a área é plana, exigindo pouco movimento de terra para implanta-
ção, não existindo árvores nativas no local, mas apenas um eucaliptal já plantado; 
Meio Físico - apresentou-se o mapa hidrológico local; Medidas de Apoio local - no 
conteúdo programático do curso (apostilas - 2000 exemplares/ano) estão previstas as 
informações sobre a APA (repassadas pelo CONGEAPA), a gastronomia e o turismo 
locais, o treinamento será gratuito para motoristas de órgãos públicos (50 vagas/ano). 
Neste ponto, a conselheira Miwa questiona se não haveria poluição sonora com as der-
rapagens e freadas dos veículos que poderia afugentar a fauna local, para o qual Cacá 
explica que as aulas práticas têm velocidade média de 40 a 50 km/h e tais manobras 
serão realizadas sobre lona molhada; explica ainda que são ensinadas técnicas corretas 
para se reagir em situações emergenciais, os refl exos a serem aplicados e que o curso 
será realizado 80% durante a semana e que sem previsão de cursos, a pista será fecha-
da, não sendo permitido o seu uso para outros fi ns, como pista de  kart  como haviam 
veiculado no passado; complementa que protocolará a solicitação de licenciamento 
ambiental na Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) nos próximos dias, que por 
sua vez, solicitará parecer do CONGEAPA e que assim que tiver o número do proces-
so, encaminhará à Giselda para acompanhamento; fi naliza colocando que está aberto 
a parcerias, que o curso prevê ampliação, mantendo as mesmas condicionantes atuais 
para até 4.500 pessoas/ano, mas que isso é ainda um estudo  beta , e agradece a todos 
pela oportunidade oferecida. Nada mais tendo a discutir a conselheira e presidente Gi-
selda dá por encerrada a reunião. Eu, conselheira Miwa Yamamoto Miragliotta lavrei 
a presente ATA. Campinas, 01 de março de 2011.

GISELDA PERSON
Presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas - CONGEAPA

 

  

 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CONSORCIADA DO PARQUE LINEAR DO RIO CAPIVARI 

 Edital de Convocação - 2ª Reunião Ordinária 17/05/2011 
 CONVOCAMOS os senhores(as) membros da Comissão de Avaliação da Operação 
Urbana Consorciada do Parque Linear do Rio Capivari, para a 2ª Reunião Ordinária 
a ser realizada terça-feira, dia 17 de maio de 2011, as 15h00, 19º andar, Sala Milton 
Santos, Paço Municipal, Av. Anchieta, nº 200, Campinas/SP.
 PAUTA:  1. Avaliação da área a ser desapropriada para implantação do Sambódromo.
Considerando o regimento interno aprovado, favor confi rmar presença em caso de 
impossibilidade de comparecimento do titular, encaminhar o suplente.
 

 Campinas, 12 de maio de 2011 
 ALAIR ROBERTO GODOY 

 PRESIDENTE DA COMISSÃO 
  

 ATAS DO CONGEAPA 
 Atas do Congeapa 

  REUNIÃO ORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 29/03/2011 
Realizada em 29 de março de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda cha-
mada às 18h30, na sede do Congeapa em Joaquim Egídio, compareceram os seguintes 
conselheiros: Giselda Person, Alair Roberto Godoy, Miwa Yamamoto Miragliotta, An-
tonio José Paes, Edson Dias Gonçalves, Eduardo Papamanoli Ribeiro, Dionete Apare-
cida Santin, Mário André Nieri, Ângela Podolsky, Arthur Diederichsel, Manoel Elcio 
Coimbra, Sérgio Righetto, Fuad Jorge Cury, Cláudio Vilas Boas Hacker. Entidades 
Suplentes: Alan Silva Cury. Convidados: José Roberto S. Santos (Concidade).
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião informando alteração para 
o nome correto na ata de 22 de fevereiro de 2011 para Grupo para Elaboração da Le-
gislação Urbanística - GELU, da Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), e solicita 
aos demais conselheiros as modifi cações necessárias; em não havendo, as atas de 
22/02/11 e 01/03/11 foram aprovadas. Na sequência, Giselda comunica aos conselhei-
ros o agendamento de reunião extraordinária para 12/04/11 para tratar de protocola-
dos, sendo um deles, a solicitação de emissão de um parecer do Congeapa pelo Juiz 
Federal Dr. Márcio Satalino Mesquista, da Sétima Vara Federal de Campinas - Quinta 
Subseção Judiciária, Estado de São Paulo, Giselda explica que em Dezembro de 2009 
foi solicitado alguns nomes de conselheiros que pudessem acompanhar a implantação 
do Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD na área da Cowan, atendendo 
o Termo de Ajusta de Conduta - TAC assinado pela Construtora Cowan, na época 
Giselda respondeu a solicitação através dos ofícios nº 35 e 36 informando ao juiz os 
nomes dos conselheiros Luciano, Paes, Pascoal e João. O juiz estipulou um prazo de 
30 dias, mas como não foi realizada reunião nesse período, Giselda solicitou mais 30 
dias para poder contatar os conselheiros. Esta área localiza-se próxima à Rodovia D. 
Pedro I, na margem do Rio Atibaia, na entrada da CAM127 (Joaquim Egídio). O con-
selheiro Alair coloca que os conselheiros são membros voluntários e que necessitam 
ser convocados mediante documentação ofi cial, além do acompanhamento no dia, por 
perito delegado para o caso e representantes da empresa; a conselheira Dionete infor-
ma que há muito tempo atrás chegou a expedir parecer sobre replantio nesta área em 
que estava prevista a cobertura com grama e plantio de árvores, mas que passando pela 
área nos dias atuais, verifi cou que provavelmente, se realizado, o capim tenha recober-
to as mudas; aproveita e coloca-se à disposição para uma nova convocação, caso seja 
necessária; Cláudio comenta que não verifi cou mudanças na área desde a última vez 
que passou nas imediações; o conselheiro Paes confi rma o não recebimento da convo-
catória; e Giselda fi naliza colocando que entrará em contato com os demais conselhei-
ros citados para verifi car se houve convocação pelo judiciário sobre o assunto. Giselda 
informa que o Engenheiro Rogério, responsável técnico pelo empreendimento Vila 
Graúna, Joaquim Egídio, entrou em contato solicitando andamento no parecer do Con-
geapa, para o qual Giselda informou que solicitou o protocolado para a Semurb, mas 
que houve recusa na entrega dos documentos, pois ainda encontrava-se em análise 
técnica, além do fato de terem extraviado o ofício de solicitação do Conselho; Giselda 
fez novamente a solicitação do protocoladocio e Alair se colocou à disposição para 
trazer o processo na próxima reunião para deliberação pelo Conselho. É importante 
ressaltar que o mesmo engenheiro protocolou algumas cópias do mesmo processo que 
encontra-se na Semurb para o Congeapa, mas estamos aguardando o protocolo que 
está sendo analisado por esta Secretaria. Sobre o protocolado da Telefônica, Giselda 
comenta que recebeu email dos representantes e por ser bastante longo, trará na próxi-
ma reunião extraordinária para discussão. Giselda confi rma a devolução do processo 
do loteamento Ville Saint Helénè à Secretaria de Planejamento da Prefeitura Munici-
pal de Campinas, solicitando a análise do processo pelos Departamentos Técnicos/Se-
cretarias e que o processo venha instruído para este Conselho. Quanto à Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE de Sousas, Giselda coloca que tomou conhecimento atra-
vés da mídia impressa que a conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto é priori-
dade para a Sanasa, já encaminhou um ofício solicitando informações sobre a fi naliza-
ção desta obra. O ofício para solicitação de inclusão do parecer do Congeapa em todas 
as aprovações de projetos dentro do território da APA de Campinas, no texto do Decre-
to nº 17.261 de 08 de Fevereiro de 2011, será redigido em conjunto na próxima reu-
nião. Finalizando os protocolados, Giselda convida o Secretário Municipal de Plane-
jamento e Desenvolvimento Urbano, e também conselheiro Alair Godoy para 
apresentar os Planos Locais de Gestão das Macrozonas 2 e 8. Alair agradece a oportu-
nidade e inicia sua apresentação com as principais modifi cações propostas para a Ma-
crozona 8. Esta Macrozona faz limite com a MZ1 (APA - Área de Proteção Ambien-
tal), MZ2 (ACAM - Área de Controle Ambiental) e MZ4, indo desde o Jd. Myriam 
Moreira da Costa até o Gramado, sendo bordeada por importantes rodovias, Rodovia 
Adhemar Pereira de Barros - SP340 e Rodovia D. Pedro I - SP65. Comenta que foi 
elaborado Projeto de Lei para alterar os limites da macrozona, pois existem áreas 
(FEAC, Clube Cultura/SANASA e Reserva das Araucárias) que têm parte nesta ma-
crozona e parte na MZ1, sendo então, a MZ8 reduzida parcialmente em tamanho e os 
empreendimentos, inclusos na área de APA. A MZ8, seguindo o Plano Diretor de 2006 
é dotada de 03 AP - Área de Planejamento e 03 UTB - Unidades Territoriais Básicas, 
situada uma delas fora do perímetro urbano (UTR - Unidade Territorial Rural); neste 
detalhamento, sugere-se nova nomenclatura e divisão das AP’s, passando de AP7, AP8 
e AP9 para AP8A, AP8B e AP8C, respectivamente; e de UTB22, UTB22B e UTB38 
para UTB8.A.1 (Pq. Xangrilá), UTB8.A.2 (Jd. Myriam | Alphaville), UTB8.B.1 (Pq. 
Imperador | Notre Dame) e UTB8.C.1 (Gramado e Alto da Nova Campinas), respecti-
vamente. As divisas foram modifi cadas visando maior detalhamento das especifi cida-
des e demandas de cada porção territorial. Quanto às propostas de adequação do uso 
do solo, atualmente, a MZ8 é zoneada em Z14 ao longo da SP-340, Z3 em sua maior 
parte, Z8 no Bairro Notre Dame e Z4 para o Bairro Gramado; propõe-se reduzir a área 
de Z14 ao longo da rodovia; transformar parte da área Z3 em Z4 (unidade mínima de 
500 m2 e proibida a verticalização para fi ns habitacionais); instituir Z11 nas vias de 
acesso ao Jd. Myriam e Alphaville, permitindo a verticalização comercial com ocupa-
ção máxima de 50% e uma vez a área do terreno; transformar Bairro Notre Dame de 
Z8 para Z4, como medida de simplifi cação da nomenclatura dos zoneamentos; insti-
tuir Z18 em alguns trechos; e proibir edifi cações do tipo HMH - vilas, para evitar o 
adensamento urbano, como ocorreu no passado. São 03 Equipamentos Comunitários 
(escolas) existentes, sem contar com centro de saúde ou área de esporte e lazer, o que 
está sendo proposto neste detalhamento. Quanto às Diretrizes Viárias, foram propostas 
novas diretrizes municipais pela falta de conexão com as rodovias (Pq Xangrilá e 
Gramado). Quanto às Diretrizes Ambientais, serão criados 10 Parques Públicos linea-
res que estarão interligados por corredores ecológicos, prevendo-se dispositivos de 
passagem de fauna em toda macrozona, além de dispositivos de bacias de retenção. A 
conselheira Ângela questiona o traçado da diretriz viária no Gramado, sendo que a 
região não tem sequer, esgotamento sanitário, para o qual Alair explica que até 1979 
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tratava-se de uma gleba única que virou condomínio de chácaras de lazer em área ur-
bana; e que não será mais permitida a inclusão de área rural em urbana, passando a 
obrigatoriedade de tratamento de esgoto a ser dos próprios condomínios. O conselhei-
ro Paes questiona se há previsão de construção de marginais na Rodovia Dom Pedro I, 
sendo confi rmada por Alair que informa estar havendo um vultoso investimento mu-
nicipal e estadual para construção de marginais e anéis viários, já incluídos no contra-
to de concessão, para viabilizar o tráfego deste trecho Campinas até a Rodovia Anha-
guera. Ângela questiona se houve ampliação do perímetro urbano, para o qual Alair dá 
a negativa, comentando que o loteamento Reserva das Araucárias passará para a MZ1. 
Dionete questiona se na área do loteamento Mont Blanc Residence, a diretriz viária 
passará pela Escola Associativa Waldorf Veredas para o qual Alair responde que está 
prevista apenas a via principal já existente; Giselda questiona se a Macrozona sempre 
teve este perfi l alongado e Alair responde que esta área pertencia anteriormente à 
Macrozona 3, mas que como a prioridade sempre foi Barão Geraldo, determinou-se a 
sua separação para criar regras específi cas que atendessem às necessidades das rodo-
vias; a conselheira Miwa questiona se o loteamento Xangrilá será afetado pelas novas 
diretrizes viárias, para o qual Alair responde que será mantido o que existe atualmente; 
a conselheira Ângela questiona se a obra do supermercado Extra foi embargado pelo 
Ministério Público, pois a gleba tinha uma grande extensão e fazia divisa com o Ribei-
rão Anhumas, para o qual Alair coloca que a área está dentro do perímetro urbano; 
Ângela informa que o Comdema expediu parecer contrário a sua instalação, mas que 
foi publicado com várias falhas, pois foi feito “às pressas” e confi rma que houve trans-
formação de Zona Rural em Zona Urbana neste Plano de Gestão da MZ8, para o qual 
Alair coloca que entre o que foi adicionado (Mont Blanc Residence e Parque dos 
Alecrins) e o que foi destinado à MZ1 (área próxima à gleba da FEAC, área próxima 
ao Clube Cultura Artística / SANASA e loteamento Parque das Araucárias) houve uma 
compensação de tal forma que a área real não foi signifi cativamente modifi cada e co-
loca que a FEAC está em área rural e paga ITR ao Incra, porque parte é rural e parte é 
urbano, assim como vários outros casos existentes. Alair fi naliza falando sobre o de-
creto de analise de empreendimentos, colocando que esta mudança na lei vem para 
melhorar as condições existentes e doravante, dado que entrou em vigor há 01 (um) 
mês, os empreendimentos farão as devidas adequações e só serão aprovados caso hou-
ver diretriz estabelecida pela Seplan (diretrizes viárias) e certidão expedida pela 
SMMA; e termina colocando que a aprovação do supermercado Extra foi dada há 02 
anos, aproximadamente, e que será construído após esta adaptação. Sem maiores 
questionamentos, passa para a explanação da Macrozona 2. Defi nida como ACAM - 
Área de Controle Ambiental, esta Macrozona conta com 88,14 km2 de extensão, o que 
corresponde a 11% da área de Campinas, faz limite com as Macrozonas 3, 8, 1 e o 
município de Jaguariúna, e nela residem 0,59% da população do município, segundo 
o Censo 2000. Atualmente, a MZ2 é dividida em duas Áreas de Planejamento, quais 
sejam: AP2 com UTB 1 (Vale das Garças) e UTB3 (Bosque das Palmeiras), e AP3 com 
UTB 21A - Bananal e UTB 22A - Recanto dos Dourados. São considerados 08 (oito) 
bairros sendo que existem parcelamentos rurais do Incra como sítios e chácaras de 
recreio; o zoneamento é complexo, existindo atualmente, 18 (dezoito) zonas de uso e 
ocupação do solo e com nomenclaturas “BG” para parcelamentos localizados fora do 
perímetro urbano que foram defi nidos no passado de forma equivocada. Trata-se de 
uma Macrozona muito importante para a APA e a maioria do sistema viário se dá por 
vicinais de terra. Nela, são encontradas fazendas de café, pecuária, hortifrutigranjeiros 
e fl ores, e a linha férrea da Maria Fumaça. Como Equipamentos Públicos Comunitá-
rios existem 02 escolas, 02 Centros de Saúde, 02 Bases para Segurança Pública (Barão 
Geraldo e Sousas) e 02 unidades de Assistência Social. Estão previstas obras da suba-
dutora de Monte Belo e saneamento do Bosque das Palmeiras - ETE está sendo fi nali-
zada. Foi mostrado o amplo estudo realizado para caracterização ambiental disponibi-
lizado no site da PMC, ressaltando-se que o uso do solo é ambientalmente 
diversifi cado, existindo uma área de várzea do Rio Atibaia que está sendo urbanizada; 
neste ponto existe um sério problema de Saúde Pública devido aos alagamentos, em 
que Dionete comenta que chegam a existir palafi tas; Alair comenta que 40 famílias 
foram deslocadas e se benefi ciam do Programa de Aluguel Social, e que no Vale das 
Garças, parte é alagado. Foram apresentadas as diretrizes do Plano Diretor, Art.26 da 
Lei Complementar nº 15/2006, assim como as diretrizes e propostas do Plano Local de 
Gestão, em que se prevê zoneamento semelhante ao da APA, como se equivalesse a 
uma 2ª APA. Quanto ao zoneamento, propõe-se a ZAMB, ZURB e ZRUTS (Zona de 
Uso Rural e Turístico Sustentável). Ressalta que houve acréscimo de área vinda de 
Barão Geraldo cujo limite é o Ribeirão Anhumas e saída de área da MZ2 para a MZ8, 
referente aos loteamentos Mont Blanc Residence e o Parque dos Alecrins. Houve alte-
ração do perímetro urbano nesta proposta, com aumento de áreas desconexas ao longo 
da Rodovia Adhemar de Barros, pois houve questionamento do Ministério Público e o 
Supremo Tribunal acabou revigorando a Lei nº 10.617/2000 que considera tais áreas 
dentro do perímetro urbano, o que levou a esta proposta de ajuste do corredor para o 
desenvolvimento equilibrado desta região. Houve inclusão do Condomínio Estância 
Paraíso por ser considerado bolsão urbano em área rural que não recolhia IPTU. Ques-
tionado sobre o caso do loteamento Morada das Nascentes, Alair explica que este 
empreendimento não é bolsão e já nasceu loteamento. Continuou explicando que estão 
sendo propostos os desmembramentos das Áreas de Planejamento em 03 (AP2A, 
AP2B e AP2C) e que serão 02 UTB urbanas e 05 UTB rurais. Como todos os bairros 
se originaram de chácaras de recreio, as diretrizes viárias prevêem marginais à Rodo-
via Adhemar P. de Barros para viabilizar o tráfego intenso previsto para o local. Gisel-
da questiona se o Bairro Vale das Garças terá diretrizes, para o qual Alair responde que 
não há como detalhar neste momento, visto que os moradores planejam fechar o local 
e que será realizada uma melhor investigação, como prevê o Plano Diretor. Dionete 
questiona se haverá prolongamento da Avenida Guilherme de Campos que chega até a 
CIATEC, pois já nos dias atuais, o entorno do Shopping D.Pedro fi ca alagado neste 
trecho; Alair coloca que está previsto um ajuste das Macrozonas e articulação entre 
elas; já na elaboração do PLG da MZ4 será considerado o que foi proposto para a 
MZ2. Na sequência apresentou as propostas de diretrizes para estradas rurais e am-
bientais, ressaltando que na área da várzea do Rio Atibaia será feito estudo para defi nir 
se a população residente precisará ser deslocada ou não; no trecho das Chácaras Pira-
cambaia e Mariângela já foi defi nida a remoção dos moradores dos bairros e para o 
Vale das Garças, a partir de uma determinada cota, a área é APP - Área de Preservação 
Permanente, e a população ribeirinha terá que se retirar. Quanto às diretrizes habita-
cionais, como foi comentado anteriormente, em áreas de várzeas, está prevista a remo-
ção das famílias que ocupam esta área de risco e quanto às Diretrizes Urbanísticas, 
foram defi nidas Áreas Rurais e Áreas Urbanas Controladas em que a outorga se dará 
de forma onerosa com as contrapartidas defendidas pela lei para adequação ambiental, 
de infraestrutura e habitacional; como exemplo, cita que está prevista a mudança no 
zoneamento para Z11 para trecho ao longo da Rodovia Adhemar P. de Barros, Z4 para 
a maior parte da Macrozona, Z14 para a área onde está prevista a construção do Com-
plexo do Hospital Sírio Libanês. No tocante ao Saneamento Básico está previsto o 
aumento da disponibilização de água potável, aumento da qualidade de vida e esgota-

mento sanitário de 100% das habitações. O conselheiro Edson coloca que o acesso ao 
loteamento Bananal se dará pelas vias marginas e sem pedágio para a população resi-
dente. Ângela coloca que a população aproximada residente na MZ2 é de 6.000 habi-
tantes e que com a mudança que sofreu a área da Fazenda Santa Paula passando a lo-
teamento em Z4 com lotes mínimos de 1.000 m2 ainda sem previsão de ocupação, 
teme pelo contingente de moradores e veículos que irão transitar neste trecho para a 
qual Alair explica que estão previstas marginais em todo trecho da Rod. Adhemar P. 
de Barros, duplicando o aporte atual, de forma a desafogar o tráfego local. Nesta mes-
ma linha, Ângela questiona se a terraplanagem que já está sendo realizada na área do 
hospital é autorizada, assim como a construção de um hospital em Zona Rural, para a 
qual Edson responde que é autorizada e existe uma contrapartida para isso; Ângela 
coloca que hoje já existe saturação e se com essa construção não haverá estrangula-
mento do trânsito local, para o qual Alair coloca que por um lado, o loteamento Vale 
das Garças e outros bairros já estão implantados e que deve existir previsão para abas-
tecê-los com serviços de saúde e de outro lado, haverá separação deste trânsito local e 
de passagem com a construção das marginais, e que tais parcerias com as empresas 
devem ser estimuladas, mas de forma alguma a PMC permitirá que uma situação se 
agrave, de modo que as contrapartidas são acordadas para que haja um equilíbrio de 
interesses; cita que na Rodovia Dom Pedro I está havendo um vultoso investimento 
estadual para resolver um confl ito que tem caráter municipal neste trecho em que a 
rodovia termina em Campinas. Ângela reforça que deve haver estudo para previsão de 
aumento da população com estas mudanças, e Alair informa que se estima que a capa-
cidade atual de 4.000 veículos/hora na Rodovia Adhemar P. de Barros será duplicada 
pelas marginais e que uma área de 800.000 a 1.000.000 m2 de área será adicionada ao 
perímetro urbano, seguindo o que exige a lei vigente; e fi naliza que o Zoneamento de 
uso e ocupação do solo para área rural (Z-RUTS) é totalmente inovador e se adéqua 
aos conceitos do Novo Rural. Há previsão de defi nição de ZEIS na MZ2 que serão 
implantadas pelo empreendedor para receber a população que sairá das áreas de vár-
zeas dos rios. Dionete se posiciona favoravelmente à previsão destas áreas de Zonas 
Especiais de Interesse Social, o que Alair complementa que é de interesse da mesma 
forma, a implantação de áreas de comércio e serviços com incentivo urbano, pela ex-
periência adquirida na região do Ouro Verde em que houve implantação de toda infra-
estrutura de atendimento local, o que desafogou o sistema viário da população se des-
locando até o centro de Campinas para adquirir os serviços; conclui que a ordem atual 
para análise de propostas e estabelecer prioridades é inicialmente, ambiental, passan-
do pelo uso do solo e fi nalizando com a avaliação viária do projeto. Ângela reforça que 
esta sobrecarga dos residentes locais será de cerca de 30.000 habitantes, o que Alair 
rebate que com a defi nição como Z4, estima-se que o incremento será da ordem de 
10.000 habitantes além dos 5.000 já existentes. Dionete expõe que existe uma deman-
da reprimida e que haverá uma adição para a macrozona. Miwa coloca que o serviço 
de saúde do município ganhará muito com a implantação de um hospital deste porte 
para atendimento da população. Alair agradece a oportunidade e fi naliza sua exposi-
ção. Nada mais tendo a discutir a conselheira e presidente Giselda dá por encerrada a 
reunião. Eu, conselheira Miwa Yamamoto Miragliotta lavrei a presente ATA. Campi-
nas, 29 de março de 2011.  

GISELDA PERSON
Presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas - CONGEAPA

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 12/04/2011 
Realizada em 12 de abril de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda chama-
da às 18h30, na sede do Congeapa em Joaquim Egídio, compareceram os seguintes 
conselheiros: Giselda Person, Miwa Yamamoto Miragliotta, Edson Dias Gonçalves, 
Dionete Aparecida Santin, Jorge Alberto Teixeira. Convidados: Johnny Wagner Pak 
(Copel).
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião apresentando o Sr. Johnny 
Wagner Pak, Engenheiro Florestal da Copel - Companhia Paranaense de Energia, que 
discursará sobre o projeto de implantação da Linha de Transmissão de 500 kV passan-
do pela APA de Campinas. Neste ponto, o conselheiro Luciano solicita uma prévia do 
mercado de energia elétrica ao expositor para contextualizar o projeto dentro desta 
realidade. Acatando a solicitação e agradecendo a oportunidade, o Engenheiro Flores-
tal Sr. Johnny se apresenta e explica que atua na Copel no auxílio aos projetistas das 
linhas de transmissão de energia elétrica para redução do impacto ambiental dos traça-
dos. A Copel foi fundada em 1954, com atuação predominante no Estado do Paraná, 
tem mais de 9.000 funcionários, trabalha com implantação de redes de energia elétrica 
e telecomunicações por fi o óptico, e é formada por 03 empresas: Copel Geração e 
Transmissão (maior que 130 kV), Copel Distribuição (menor que 130 kV) e Copel 
Telecom. Trata-se da 3ª maior rede de distribuição de energia elétrica no Brasil, sendo 
100% composta de subestações automatizadas, e contando com 18 usinas hidroelétri-
cas e 01 usina termelétrica implantadas. Relata que em Junho de 2010, a empresa 
venceu Leilão da Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica para o trecho Arara-
quara II - Taubaté (concessão por 30 anos) e para o município de Cerquilho - SP (230 
kV). Esta rede distribuirá a energia gerada no Rio Madeira, das Usinas Hidrelétricas 
de Jirau e Santo Antônio, cujo objetivo principal é abastecer a região SE (SP/RJ) para 
redução dos apagões, como parte do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento 
do Governo Federal. O trecho de Rondônia a Araraquara tem 2.300 km de extensão, o 
trecho Araraquara - Taubaté de concessão da Copel tem 335 km de extensão, e existe 
ainda, o trecho Taubaté - Nova Iguaçu (RJ). A rede da Copel passará por 28 municí-
pios, sendo construída com circuito simples (03 feixes em cabos) e 02 tipos de torres 
(autoportantes e estaiadas). A partir do leilão são concedidos 24 meses para a instala-
ção, estando previstos 09 meses para licenciamento prévio e 15 meses para execução. 
Tecnicamente, explica que a energia sai da usina com uma determinada tensão e exis-
tem subestações para aumentar a energia para compensar as perdas durante o trajeto, 
e subestações de rebaixamento para se interligar ao posteamento das cidades. A Copel 
fará a transmissão pela linha de alta tensão para se interligar com os sistemas já exis-
tentes. As propriedades por onde passará a linha de transmissão já estão cadastradas e 
será realizada averbação da área da servidão de passagem com desapropriações e in-
denizações totais para os casos em que se inviabilize a propriedade; esta área tem 60 
m de largura total, 30m de cada lado a partir do eixo médio; e são restritivos como 
plantio de cana-de-açúcar por conta das queimadas e os refl orestamentos pela altura 
alcançada pelas árvores; pastagem e cultivos são permitidos. O conselheiro Luciano 
questiona se há problemas com o campo magnético gerado no entorno da linha de 
transmissão, para o qual o Sr. Johnny coloca que não existem comprovações científi -
cas de efeitos colaterais à exposição contínua, mas confi rma que existe tal campo 
magnético que muito se assemelha ao campo gerado pelo posteamento comum encon-
trado nas vias públicas urbanas. Continua a apresentação informando que a energia 
elétrica deve ser entregue à população com o menor custo possível e que são obstácu-
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los que oneram o sistema: curvas, impactos a serem compensados ou mitigados, MV’s 
e defl exões (vértices) para transpor obstáculos e os tipos de torres utilizadas. A conse-
lheira Miwa questiona se a licitação é feita já considerando o traçado fi nal e é informa-
da que a concessionária ao vencer a licitação recebe um Relatório (R3) com sugestão 
de corredor de passagem, o qual a Copel seguiu 80% do traçado sugerido, mas foram 
feitos desvios em função da situação atual verifi cada em fotos aéreas de Out|2010, que 
permitiu adequar o traçado visando a redução do impacto sócio-ambiental. Já confi r-
ma que existem benfeitorias que precisarão ser desativadas, pois existem normativas 
que regulamentam o que é proibido. A conselheira Dionete questiona o caso dos refl o-
restamentos em corredores ecológicos, para o qual Sr. Johnny informa que para matas 
nativas existem torres de 19 a 54 m de altura e a previsão é de que a torre passe por 
cima da mata sem nenhuma intervenção, ainda mais para região de cerrado que a altu-
ra das árvores é baixa. A conselheira Giselda questiona se haverá interligação de frag-
mentos de mata, para o qual o expositor informa que dependerá de cada situação e 
exemplifi ca colocando que as MV’s apresentam risco de rompimento se o fragmento 
for muito extenso e nestes casos, dá-se preferência à instalação de duas torres mais 
próximas para reduzir a linha catenária, que tem 8m em média no ponto mais baixo a 
partir do piso, seguindo a normativa da ABNT (NBR-5422). Estão previstos R$ 200 
milhões de receitas para as diversas Prefeituras Municipais, considerando a geração de 
impostos, a necessidade de mão de obra para execução e equipe de manutenção; e 
como qualquer atividade econômica, este projeto propiciará desenvolvimento, dado 
que haverá um aumento na confi abilidade de disponibilidade de energia para a região. 
Reforça que existe um comprometimento da empresa para redução do impacto no 
meio ambiente e sua atuação profi ssional é justamente voltada para o auxílio aos pro-
jetistas neste objetivo. Para o município de Campinas, está previsto a passagem de 8 
km da linha, sendo destes, 340m lineares sobre vegetação nativa e passagem por 02 
corpos d’água, para os quais pode haver supressão ou não, mas que esta resposta só 
será possível após análise do mapa gerado por perfi lamento à laser do local para ser ter 
uma boa visão 3D do terreno, cuja entrega encontra-se atrasada. Giselda questiona se 
não existiria a possibilidade de se passar a linha fora de Campinas, deslocando-a mais 
ao norte em direção ao município de Pedreira e se isso geraria muita desapropriação 
por se dar em mancha urbana; a hipótese foi confi rmada pelo expositor. O conselheiro 
Edson questiona se a averbação se dará em matrícula na PMC e se isso requerá decre-
to específi co, para o qual o Sr. Johnny explica que o Decreto de Utilidade Pública 
ainda não foi fi nalizado será publicado via Aneel. Luciano questiona a distância entre 
as torres, para o qual Sr. Johnny explica que a média é de 440 metros entre si, mas que 
pode variar conforme o terreno existente e explica que esta linha transporá o Rio Ja-
guari e um pequeno lago, conforme informações parciais do EIA-RIMA que está sen-
do fi nalizado para ser entregue à Cetesb, seguindo o cronograma padrão de entrega 
para este mês. Giselda questiona se haverá supressão em fragmento de matas, para o 
qual se explica que houve mudança do trajeto e conseguiu-se desviar dos principais 
fragmentos existentes, estando previstas uma quantidade considerável de vértices para 
diminuir a realocação de pessoas e no caso de benfeitorias, haverá a indenização com-
pensatória para cada caso. Miwa questiona se nesta linha não haverá confl ito com 
outras linhas já existentes, o que é negado, mas comenta-se que fora de Campinas fo-
ram encontrados como obstáculos, os canaviais na região de Araraquara e os aeródro-
mos próximos à SP. Edson solicita informação sobre os canteiros de obras, para o qual 
Sr. Johnny informa que estão previstos em Taubaté, Araraquara e Mogi Guaçú, não 
estando previsto para Campinas, pois além de percorrer trecho pequeno, a maior parte 
encontra-se em área rural e se faz necessário em área urbana para ser operacionalmen-
te viável. Complementa que na sua execução, se procura utilizar vias já existentes e no 
caso de não se existir, faz-se abertura de picadas de 3m de largura no eixo da própria 
linha de transmissão, sendo esta largura o sufi ciente para levantar o cabo extensor 
(tensionador de cabo), havendo supressão de mata somente no local onde será instala-
da a torre, que é montada por partes. Neste ponto, Sr. Johnny ilustra a exposição com 
esquema em que a linha catenária é passada com segurança sobre a altura máxima das 
árvores. O conselheiro Jorge questiona se existe alguma previsão de manutenção da 
área da servidão após a construção, algo que se assemelhe a um projeto de gestão 
ambiental, para o qual Johnny explica que a área permanece como propriedade parti-
cular e por conta disso, a manutenção se dá pelo mesmo. Os resíduos de obras são 
retirados pelos empreiteiros contratados, assim como o material em bota-fora, e so-
mente a madeira proveniente de supressão permanece para o proprietário, pois lhe 
pertence. Jorge questiona se a remuneração é realizada uma única vez, se não há paga-
mento de royalties pelo uso da área e que a questão da gestão ambiental deveria ser 
considerada, pois se mantém num vácuo de responsabilidades, comentando o exemplo 
da CPFL que proíbe o plantio de qualquer árvore sob sua linha de transmissão, mas 
não faz a manutenção da área e como conseqüência, resulta em abandono. Sr. Johnny 
explica que a Copel quando realiza a supressão de indivíduos e não permite novo re-
plantio, faz a manutenção da área. Miwa questiona se está previsto equipe de manu-
tenção da Copel após a execução da obra, para o qual Sr. Johnny informa que parte da 
inspeção é aérea e que está programado 01 desligamento por ano a cada 100 km, e a 
equipe de execução será de 1.000 funcionários, aproximadamente, e para operação da 
estação após implantação está prevista equipe de 05 funcionários por linha. Informa 
que a licitação foi pelo menor preço e a Copel ofertou investimento com deságio de 
23% sobre os valores da Aneel. Jorge retoma a discussão sobre a gestão ambiental da 
área de servidão e coloca que a manutenção deveria ser da concessionária. Luciano 
interpõe neste ponto e explica que se houver desapropriação, a concessionária é obri-
gada a cuidar, mas em caso contrário, não se pode autorizar, pois se trata de proprie-
dade particular. E aproveitando as explicações, Luciano questiona se a energia criada 
por uma usina de cana, hipoteticamente, pode entrar na via de transmissão da Copel, 
para o qual Sr. Johnny explica que se houver necessidade de construção de linha espe-
cial como investimento particular da empresa, há permissão para construção condicio-
nada à doação futura à Copel. Jorge questiona o caso haver supressão em APP e neste 
caso, Sr. Johnny informa que a Copel faz a recuperação total para restabelecer a con-
dição existente antes da intervenção. Continuando, os impactos previstos no meio fí-
sico se dão por processos erosivos que ocorrem em áreas de maior declividade; nestes 
casos, a Copel fará toda reconstituição e manutenção; mas esta condição é minimizada 
já na etapa dor projetos, pois cada torre tem custo aproximado de R$ 400.000,00 e não 
havendo acesso para uma correta implantação, a Copel cria a via, citando como exem-
plo, caso numa rede de 525 kV em que houve necessidade de corte das curvas de nível, 
que foram refeitas após a implantação das torres. Quanto à deposição de sedimentos 
(particulados), pode ocorrer durante os cortes e terraplenagens em casos extremos, 
pois se procura implantar as torres em locais planos distanciados de 4 a 6 km entre si. 
Quanto à destruição parcial de sítios arqueológicos, se detectado, haverá prospecção 
arqueológica; o EIA-RIMA detectou 300m de grutas. Quanto à supressão temporária 
ou permanente da vegetação estão previstas as picadas de 3 a 5 m de largura e não será 
necessária supressão permanente no trajeto passando pelo município de Campinas. 
Quanto à fragmentação de habitat e espécies da herpetofauna, sabe-se que os anfíbios 
são os mais afetados e os projetos preveem os corredores de interligação. Informou-se 

que já está previsto um aumento da mortalidade de animais por ação antrópica, princi-
palmente por atropelamentos e de animais peçonhentos, por mais que se oriente as 
equipes sobre os cuidados exigidos. Quanto à realocação de residências e benfeitorias, 
se necessárias, os proprietários são primeiramente contatados e as benfeitorias novas 
são construídas para então se demolir a antiga. Quanto ao impacto visual, traz o mes-
mo impacto que qualquer outra Linha de Transmissão. Quanto às restrições ou impe-
dimentos para uso, se em área urbana, haverá desapropriação com indenização, e se 
em área rural, as proibições se restringem a canaviais e refl orestamentos. Quanto aos 
impactos positivos, está previsto um fornecimento de energia com grande crescimento 
de demanda, o que aumenta a confi abilidade de disponibilidade de energia, aumento 
da renda e oferta de empregos (05 meses, 1.000 empregados) e aumento na arrecada-
ção de impostos. Além disso, fazem parte o Programa de Educação Ambiental em es-
colas, a reposição fl orestal, a compensação ambiental, a Comunicação Social infor-
mando aos proprietários o que pode ser feito e o que está proibido de se realizar na 
faixa de servidão, a realocação de famílias e a recuperação de sítios arqueológicos. 
Jorge reforça a necessidade de se elaborar um plano de Gestão Ambiental ao longo de 
toda extensão da faixa de servidão da Linha de Transmissão principalmente em Áreas 
de Preservação Permanente ou fragmentos de matas nativas, o que foi acolhido pelo 
expositor que se prontifi cou a levar esta especial solicitação à equipe da Copel. Agra-
decendo a oportunidade, o expositor se despede deixando seus contatos. Dando sequ-
ência à pauta do dia, Giselda passa aos protocolados: 1) Caso da Construtora Cowan, 
Giselda informa que solicitou prorrogação do prazo por mais 30 dias e enviará novo 
ofício confi rmando ao juiz que não houve convocação ofi cial para os quatro voluntá-
rios deste Conselho, estes confi rmaram que não receberam nenhuma convocação a 
este respeito; 2) Giselda agenda para a próxima reunião a discussão da resposta da 
Telefônica; 3) O protocolado do empreendimento do Vila Graúna, cujo processo não 
foi entregue pela Semurb por ainda estar em processo de análise, será analisado quan-
do for enviado ao Conselho. Nada mais tendo a discutir a conselheira e presidente 
Giselda dá por encerrada a reunião. Eu, conselheira Miwa Yamamoto Miragliotta la-
vrei a presente ATA. Campinas, 12 de abril de 2011.

GISELDA PERSON
Presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas - CONGEAPA

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 19/04/2011 
Realizada em 19 de abril de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda chama-
da às 18h30, na sede do Congeapa em Joaquim Egídio, compareceram os seguintes 
conselheiros: Giselda Person, Miwa Yamamoto Miragliotta, Dionete Aparecida San-
tin, Jorge Alberto Teixeira, Cláudio Vilas Boas Hacker.
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião e fez a leitura dos pro-
tocolados: 1) Protocolo 2010/11/17030 referente ao projeto da Maianga Realizações 
Imobiliárias Ltda de empreedimento localizado no Ville Saint Hélène, Lote 1, Quadra 
W, Quarteirão 11306, com área de 8.352,18m2. Foi enviado ofício do Congeapa à 
Prefeitura Municipal de Campinas - PMC solicitando a legislação utilizada pelo órgão 
público (PMC) para calcular a declividade de uma determinada área para que este 
Conselho possa avaliar o protocolo. Para tanto, o Duos/Semurb responde que a lei da 
APA é omissa quanto ao critério de declividade; que trata-se de condomínio em um 
lote, fruto de parcelamento anterior; e que o projeto parece seguir premissas ambien-
tais de acordo com a legislação vigente; e que a Secretaria entende que sendo assim, 
que o Congeapa deveria se manifestar em relação à aprovação deste projeto. Após 
discussão acerca da resposta obtida, os conselheiros decidiram por enviar novo ofício 
à PMC solicitando a indicação clara do número da lei, da normativa ou da regra ado-
tada pela PMC, indicando a metodologia empregada para avaliação da declividade de 
um ponto a outro de uma área para fi ns de aprovação para que a resposta seja objetiva. 
2) Protocolo 2008/10/47383 referente ao posicionamento do Congeapa em relação ao 
projeto de implantação de linha de redundância ao Sistema de Telecomunicações da 
Telefonica SA. A conselheira Miwa fez a leitura do email de resposta do Sr. Waldomi-
ro de Gobbi Júnior em que após apresentação de suas justifi cativas, indica claramente, 
que a empresa se dispõe a executar o projeto de retirada dos postes em duplicidade ins-
talados ao longo da Rodovia Dr. Heitor Penteado, sem, contudo, instalar nova linha em 
obra subterrânea segundo a argumentação de serem complexas e de risco, em função 
da existência de diversas interferências. Os conselheiros desacreditam que a empresa 
venha a concretizar o que foi exposto, pois esta atitude incorreria em penalidade por 
parte da Anatel que exige tal linha de redundância das concessionárias e decidiram 
por avaliar a veracidade na afi rmação de existência de riscos reais consultando equipe 
técnica do DER, profi ssionais de empresas que instalam tais cabeamentos em obras de 
grande porte e pesquisadores de universidades antes de darem um parecer acatando a 
proposta de compensação ambiental oferecida. 3) Protocolo 2004/11/7517 (em nome 
de Sylvio Pires de Camargo Neto) referente ao projeto da Vila Graúna em que o en-
genheiro responsável pelo projeto vem cobrando um posicionamento deste Conselho 
com certa frequência. Giselda informa que foi realizado um protocolo específi co para 
o Congeapa, com cópias de documentos, cujo número difere do protocolo do processo 
que se encontra em análise na Semurb; sendo assim, Giselda informa que já solicitou 
a juntada dos dois protocolos para que não ocorra confusão em relação ao protocolo 
que está em análise número 2004/11/7517. 4) Ofício 2010/10/46812 PG (interessado 
Congeapa) referente à solicitação de remoção de habitações em áreas de risco em 
Áreas de Preservação Permanente - APP do Rio Atibaia no Distrito de Sousas: Becos 1 
e 2. Giselda informa que a SMAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos se pro-
nunciou informando sobre a desocupação das habitações do Beco 2, mas que ainda en-
contra resistência dos moradores do Beco 1 para se mudarem para a região de Campo 
Grande, pois as famílias residem no local há muito tempo e não desejam perder seus 
vínculos no distrito. Os conselheiros discutiram a necessidade de se prever um local 
para essas pessoas na própria APA, mas que isso tem que ocorrer uma mudança na lei 
de zoneamento para viabilizar áreas de interesse social, o que iria contra os interesses 
das grandes empreendedoras de loteamentos de alto padrão; decidiu-se agendar uma 
reunião com os representantes do Movimento Moradia é Cidadania para que possamos 
avaliar as necessidades atuais e iniciarmos as discussões sobre o tema. 5) Protocolo 
2010/11/15333 (interessado Medral Geotecnologias Ltda) referente a Certidão de Uso 
e Ocupação do Solo, é uma linha de transmissão de 500 kV (Araraquara II - Tauba-
té) da Copel apresentado na reunião de 12/04/11; a empresa solicitou à Seplan, uma 
“Declaração de inexistência de óbice para instalação de Linha de Transmissão (LT) na 
Zona Rural, na Área de Proteção Ambiental”, cuja solicitação foi avaliada pela equipe 
técnica e encaminhada ao Congeapa para análise e deliberação sobre a solicitação. Os 
conselheiros decidiram por devolver o processo à PMC informando que este Conse-
lho irá aguardar o envio do EIA-RIMA analisado pela Cetesb para então, deliberar 
apenas sobre o trecho que nos diz respeito, informando à empresa o trâmite usual dos 
processos antes de chegar até este Conselho. 6) Protocolo 2006/10/44797 (interessado 
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Anhanguera Educacional S.A.) referente ao Projeto onde se instalou o Hospital Vete-
rinário da instituição, como Medida Compensatória a Anhanguera Educacional S.A. 
realizaria a adoção de uma Praça na região do bairro Carlos Gomes. Giselda faz um 
breve resumo do processo de 2008 em que se decidiu em várias reuniões deste Conse-
lho com a Secretaria de Planejamento e a Instituição, que uma praça no bairro Carlos 
Gomes, que possui uma APP seria adotada pela instituição, e esta se encarregaria da 
instalação de equipamentos públicos para uso dos moradores, além do refl orestamento 
da área onde existe uma nascente; houve comprometimento do Secretário de Planeja-
mento já na época, através do conselheiro Alair, para que desse andamento na emissão 
do Termo de Adoção para que se começassem a implantar o projeto; durante estes 
anos o processo fi cou parado e retornou neste mês para o Congeapa sem solução e sem 
explicação desta demora; nestes anos os representantes da instituição se manifestam 
várias vezes, solicitando uma fi nalização com o Secretário de Planejamento Alair, mas 
não obtiveram esta fi nalização. Giselda comenta que existe invasão de algumas casas 
na APP no local desta praça e a conselheira Dionete sugere que se encaminhe ofício ao 
Alair para que se chegue a uma solução para a realização pela Anhanguera do projeto e 
com a retirada das invasões, inclusive. Giselda informa que a Secretaria de Habitação 
teria que agir com o deslocamento das residências em local inadequado (APP). Os 
conselheiros decidem por enviar um ofício à Seplan reativando o processo em caráter 
de urgência, solicitando uma tomada de decisão para que se dê andamento ao projeto. 
Nada mais tendo a discutir a conselheira e presidente Giselda dá por encerrada a reu-
nião. Eu, conselheira Miwa Yamamoto Miragliotta lavrei a presente ATA. Campinas, 
19 de abril de 2011. 

 Campinas, 11 de maio de 2011 
 GISELDA PERSON 

 Presidente 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO - EGDS 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua 

programação de cursos para o mês de MAIO/2011, que ainda não foram 
iniciados.Garanta já a sua inscrição! Endereço: Avenida Aquidabã, 505 

esquina com Rua Dr. Quirino - Bairro Bosque - Tel.: 32369561/3236 6982. 
  I - CURSOS VOLTADOS AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: 
 01. AFINANDO AS COMPETÊNCIAS: Saber, Fazer e Agir 
(Para as equipes). 
 Carga Horária:  4 horas.
Datas oferecidas para turmas na EGDS: 
 Data:  23 de maio
 Horário : das 13h30 às 17h30
 Data:  30 de maio
 Horário : das 8h30 às 12h30
Outras datas podem ser disponibilizadas para realização no local de trabalho. Contatar-nos.
 Temas:  Comunicar e estimular as competências, habilidades e atitudes necessárias para o 
desenvolvimento pessoal e profi ssional dos servidores. 
Observação: Esse curso informa e prepara o servidor para o Processo de Avaliação de De-
sempenho. 
 Público Alvo : Todos os servidores da PMC.
 02. CAPACITAÇÃO DE AVALIADORES DE DESEMPENHO
(Para cargos de Liderança).  
 Carga Horária:  08 horas.
 Data:  23 de maio
 Horário:  8h30 às 17h30.
Outras datas podem ser disponibilizadas para realização no local de trabalho. Contatar-nos.
 Temas:  Avaliação de desempenho: conceitos, objetivos e benefícios.
O processo de Avaliação de Desempenho na Prefeitura Municipal de Campinas.
O Ato de avaliar e os principais “vícios” de avaliação. Estudo de Caso: uma simulação da 
realidade.
A Avaliação das competências comportamentais: considerações, implicações e sugestões.
 Feedback:  conceito e orientações.
Acompanhamento do desempenho: instrumento de gestão de pessoas.
Conduzindo uma reunião de avaliação e feedback: da preparação ao fazer.
 Observação:  Esse curso informa e prepara as lideranças para avaliar suas equipes no Pro-
cesso de Avaliação de Desempenho
 Público Alvo:  Todos os servidores em cargos de chefi a, que irão realizar a avaliação de 
desempenho de suas equipes.
 II - CURSOS VOLTADOS A GESTÃO (Secretários, Diretores, Supervidores demais 
cargos de Liderança) 
 01.DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PARA A LIDERANÇA.  
 Carga Horária:  16 horas
 Data:  31 de maio e 02 de junho
 Horário:  8h30 às 17h30.
 Temas:  O conceito de competência do “líder”; estratégias para desenvolvimento do trabalho 
da equipe; feedback; técnicas de negociação intraequipe; mediação de confl itos; gerencia-
mento de relações; solução de metas.
 Público-alvo : Diretores, Coordenadores, Chefes de Setor e demais cargos de chefi as.
 02  . REFLEXÕES DE LIDERANÇA: MÓDULO LIDERANÇA EFICAZ. 
 Carga Horária:  03 horas.
 Data:  31 de maio
 Horário : 08h30 às 11h30.
 Temas:  Pressupostos para a liderança efi caz:Gestão do Tempo, Organização da Rotina e 
Delegação de Tarefas.
 Público-alvo:  Diretores, Coordenadores, Chefes de Setor e demais cargos de chefi a.
 03.  ADMINISTRANDO O TEMPO COM EFICÁCIA. 
 Carga Horária:  08h00
 Data:  24 e 26 de maio
 Horário:  13h30 às 17h30.
 Temas:  Efi ciência / Efi cácia / Efetividade / Fluxo a Mente / Gestão do Tempo / Planeja-
mento Estratégico Pessoal e Profi ssional / Usando a Agenda / Produtividade com Qualidade 
de Vida.
 Público-alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 04. GESTÃO DE PESSOAL - MÓDULO PROCESSOS DISCIPLINARES 
 Carga Horária:  03h30
 Data:  25 de maio
 Horário:  8h30 às 12h00
 Temas:  Funcionamento das Comissões de Processos Disciplinares no âmbito do Município 
de Campinas; Espécies de Processos Administrativos Disciplinares: Processo Administrati-
vo Disciplinar, sindicância investigativa, sindicância punitiva.
 Público-alvo : Servidores que trabalham com gestão de pessoal, exclusivamente.
 05. GESTÃO DE PESSOAL: MÓDULO - ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE RE-

CURSOS HUMANOS. 
 Carga Horária:  03h30
 Data:  18 de maio
 Horário:  8h30 às 12h00
 Temas:  Conhecimento das rotinas administrativas relacionadas a gestão de pessoas confor-
me regimento do servidor, folha de pagamento, benefícios sociais, direitos e deveres.
 Público-alvo : Servidores que trabalham com gestão de pessoal, exclusivamente.
 III - CURSOS VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DE COMPETENCIAS TÉC-
NICAS:
  01. INSTRUÇÃO A EDUCADORES: ORIENTAÇÃO SEXUAL INFANTIL. 
 Carga Horária : 03 horas.
 Data:  24 de maio
 Horário:  9h15 às 12h15
 Data:  24 de maio
 Horário:  13h00 às 16h00.
 Temas:  Fases do Desenvolvimento Infantil: sexualidade e curiosidade, como identifi car as 
demandas, quando chamar os pais, como orientá-los e como lidar com estas situações.
 Público Alvo:  Servidores que atuam diretamente com Educação Infantil e similar.
 02. OFICINA DE JOGOS COOPERATIVOS E DINÂMICAS DE GRUPO. 
 Carga Horária:  03 horas.
 Data:  23 de maio
 Horário:  13h30m às 16h30h.
 Temas:  Vivência de Jogos Cooperativos e Dinâmicas de Grupo. Os encontros são mensais e 
tem como foco a “experimentação”. Jogos & dinâmicas são vivenciados pelo grupo para va-
lidação como ferramenta de desenvolvimento de pessoal a partir dos objetivos propostos. 
 Público-alvo:  Todos os servidores da PMC, principalmente aqueles que atuam com grupos 
de aprendizagem e desenvolvimento de equipes.
 03.CON-VIVER - MÓDULO ECOBRINQUEDOTECA. 
Carga Horária: 03 horas.
 Data:  17 de maio
 Horário:  14h00 às 17h00.
 Data:  24de maio
 Horário:  8h30 às 11h30.
 Temas:  refl exão, análise, avaliação, ensaios e erros, antecipação, superação. Construção de 
jogos de tabuleiros e outros, a partir de material reutilizado.
 Público-alvo : Todos os servidores.
 04. BRINCAR DE APRENDER: DESENVOLVIMENTO INFANTIL.  
 Carga Horária:  02 horas.
 Data:  26 de maio
 Horário:  14h00 às 16h00.
 Objetivos:  História da Educação Infantil / A Infância / A Criança / O Brincar / O Brinquedo 
e a Brincadeira / O Desenvolvimento Infantil de 0 a 2 anos / O Desenvolvimento Infantil de 
02 à 04 anos / O Desenvolvimento Infantil de 04 à 06 anos.
 Público Alvo:  Agentes de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Campinas.
 05. INFORMÁTICA - Inclusão Digital. 
 Carga Horária:  30 horas.
 Datas:  26, 31 de maio, 02, 07, 09, 14, 16, 21, 28, 30 de junho.
 Horário:  08h30 ás 11h30.
 Temas:  Como aprender a utilizar o mouse e teclado, o Windows (janela), a área de trabalho 
do Windows (Desktop), ícones, menu iniciar, trabalhar com janelas e Internet.
 Público alvo:  Todos os servidores que não saibam usar o computador.
 06. INFORMÁTICA - Editor de Texto e Planilha Eletrônica Iniciantes. 
 Carga Horária:  30h.
 Data : 30 de maio, 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de junho.
 Horário : 13h30 às 16h30.
 Temas : Básico de texto e Planilha (BR Offi ce), em ambiente Windows XP.
 Público alvo:  Todos os servidores que não saibam utilizar o Editor de texto e Planilha.
 07. DIREITO DO CONSUMIDOR 
 CARGA HORÁRIA : 4h00
 DATA : 20 de maio
 HORÁRIO:  8h30 às 12h30.
 Temas:  Conceitos e Histórico: Consumidor x Fornecedor: Histórico / Código de Defesa do 
Consumidor/ Direito / Contratos / Prazos.
O curso pode ser considerado como pré-requisito ou complemento ao curso Educação fi -
nanceira, pois dá orientações ao consumidor a respeito dos seus direitos e caminhos para 
exigi-los, no varejo.
 Público alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 08. ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
CAMPINAS.
Carga Horária:  06h30. 
Data:  27 de maio 
Horário:  8h30 às 16h. 
Temas:  legislação federal e as normas e procedimentos ofi ciais para eliminação de docu-
mentos públicos Noções para elaboração de Ta bela de Temporalidade de Documentos. 
Serão abordadas a Lei Federal 8.159/91, os decretos municipais nº 15.425/06, nº 15.874/07, 
nº 16.122/08, nº 16.993/10 e nº 17.027/10 e a Ordem de Serviço 627/07.
 Público-alvo:  Todos os servidores da PMC.
 IV -   CURSOS VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DE COMPETENCIAS   COM-
PORTAMENTAIS: 
 01. APRENDENDO COM OS FILMES. 
 TEMA: “GUERRA DO ARCO-ÍRIS: IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO”. 
 Carga Horária:  03 horas. 
 Data:  19 de maio
 Horário:  13h30às 16h30.
Este tema possibilitará a refl exão sobre o Instinto da Reciprocidade, presente em cada um 
de nós...aquele desejo inato de retribuir favores, de recompensar delicadezas,de reciprocar 
sempre que alguém nos oferece alguma coisa. Necessidade de autoconsciência e uma visão 
profunda de nosso próprio comportamento e como cessar confl itos decorrentes de ações 
negativas que nos são dirigidas. 
 Público alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 02. APRENDENDO COM OS FILMES. 
 TEMA: “O MÁGICO DE OZ E O TRABALHO EM EQUIPE”. 
 Carga Horária:  03 horas.
 Data : 19 de maio
 Horário:  08h30 às 11h30.
 Temas:  Através de cenas deste fi lme, voltadas a trabalhos em equipe e as diferenças indivi-
duais, iremos resgatar situações semelhantes vivenciadas desde a infância que poderão ser 
aproveitadas para o aprendizado em situações de diversidade. 
 Público alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 03. RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO NO TRABALHO. 
 Carga Horária:  03 horas.
 Data:  25 de maio
 Horário:  13h30 às 16h30.
 Tema:  Relacionamento Interpessoal no Trabalho / Os Fatores do bom Relacionamento / 
Auto-Conhecimento e Empatia: chaves para o bom relacionamento / A Competência Inter-
pessoal / Usando a Inteligência Interpessoal / A Comunicação Assertiva / Falhas de Comu-
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nicação: como evitá-las / Percepção e Comunicação.
 Público-alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 V - CURSOS E VIVENCIAS PARA A PREVENÇÃO AO ESTRESSE, QUALIDADE 
DE VIDA, CUIDADOS AO SERVIDOR: 
 01. SAÚDE E EDUCAÇÃO: PREVENÇÃO BURNOUT. 
 Caga Horária:  02 horas.
 Data:  25 de maio
 Horário:  09h00 às 11h00
 Temas:  Sensibilização e esclarecimento sobre a Síndrome de Burnout / Alterações Psicos-
somáticas / Atividade Física / Disfonia: Emocional x Burnout.
 Público-alvo:  Educadores da rede municipal e Servidores que atuam diretamente com Edu-
cação.
 02.CON-VIVER - MÓDULO CHI KUNG: Exercícios para uma Vida Melhor. 
 Carga Horária:  4h30.
 Data:  16, 23 e 30 de maio.
 Horário:  10h às 11h30
 Temas:  Exercícios para: Ansiedade / Depressão / Problemas Físicos / Tensão e Estresse / 
Obesidade / Harmonia e Paz / Dores em geral.
 Público-alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 03.CON-VIVER - MÓDULO EXERCITANDO O CORPO E ALMA: LIAN GONG. 
 Carga Horária:  10 horas.
 Data:  17, 24, 31 de maio e 07 e 14 de junho.
 Horário:  14h às 16h.
 Temas:  Exercícios de Lian-Gong / Brincadeiras de descontração / Relaxamento.
 Público-alvo : Todos os servidores da Rede Municipal.
 04. CON-VIVER - MÓDULO BIODANZA: UM ENCONTRO COM A QUALIDADE 
DE VIDA. 
 Carga Horária:  12h
 Datas:  19, 26 de maio e 02, 09, 16, 30 de junho 
Horário:  14h30 às 16h30. 
Temas:  Harmonização grupal / reconhecimento de sua capacidade e a do outro / Auto Afi -
nação / Conquista do Espaço / Estabelecimento de Metas. 
Público-alvo:  Todos os servidores da PMC.
 VI - PROGRAMA MOTIVACIONAL: 
   01. CICLO DE PALESTRAS AMPLIANDO HORIZONTES 
 TEMA: “CHEGAR AO TOPO É POSSÍVEL” 
 CONSULTOR: Eduardo Margy Keppke. 
 Mini-curriculo: 
Cirurgião Plástico, 41 anos, Montanhista há mais de 10 anos, tendo escalado 5 dos 7 cumes 
mais altos dos continentes e tem como objetivo próximo a conquista dos 2 restantes.
 Temas: 
A palestra busca mostrar ao público presente exemplos de superação e motivação para en-
frentar as adversidades do cotidiano, tanto na vida profi ssional, quanto pessoal.
O consultor relata suas experiências - escaladas de grandes altitudes - mostrando os proble-
mas, imprevistos e soluções para atingir o seu objetivo. 
Apresentará também um conjunto de materiais obtidos nas expedições, como vídeos, fotos 
e relatos de todo o processo.
 Carga Horária:  02 horas.
 Data:  24 de maio - terça feira.
 Horário:  09h00 às 11h00. 
 Público-alvo:  Todos os servidores da PMC.
 VII - ENSINO A DISTÂNCIA (On-line) 
 Parceria com a ENAP - Escola Nacional de Administração Pública 
 (Por se tratar de curso a distância, o servidor poderá acessar de qualquer local e a qual-
quer horário).
Lembrar que você faz uma pré inscrição em nosso link (EGDS) sendo comunicado poste-
riormente, através de e-mail sobre qual o prazo para cadastrar-se e matricular-se no site 
da ENAP (turmas exclusivas) para fi nalmente iniciar o curso. Fique atento e procure-nos 
caso não receba informações logo após a data de término da primeira etapa, ou seja, da 
pré inscrição.
  01. ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS - MASP 
 Carga horária:  40 horas
 Inscrições:  Até 20 de maio
 Periodo para relização do curso: De 05 de julho a 08 de agosto. 
 Objetivos : Aplicar os conceitos de gestão da qualidade à melhoria de processos organiza-
cionais, considerando a dinâmica de equipes de trabalho; Identifi car o Ciclo PDCA - Pla-
nejar, Desenvolver, Checar e Agir corretivamente como instrumento efi caz de gestão da 
qualidade dos processos organizacionais; Utilizar as principais ferramentas da gestão da 
qualidade no controle de processos do trabalho; Aplicar a metodologia de análise e solução 
de problemas (MASP) no gerenciamento de processos para alcançar níveis mais elevados 
de qualidade.
 Público-alvo:  Todos os servidores Públicos Municipais.  
  02. ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO (SEM TUTORIA) 
 Carga horária:  20 horas
 Inscrições:  Até10 de junho
 Periodo para realização do curso:  De 26 de julho a 15 de agosto. 
Objetivos:  Reconhecer a dimensão ética de sua atividade profi ssional; Considerar a dimen-
são ética na resolução de problemas no serviço público.
 Público-alvo:  Todos os servidores Públicos Municipais.
 03. GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS E PLANOS DE CARREIRA 
 Carga horária:  20 horas
 Inscrições:  Até 30 de maio
 Data:  De 09 de agosto a 29 de agosto
 Objetivos:  Identifi car a gestão por competências como ferramenta efi caz para concretizar 
os objetivos estratégicos da organização; Analisar a gestão por competências como instru-
mento promovedor de inovação, aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos e das 
equipes; Discutir as diretrizes de planos de carreira no âmbito do Poder.
 Público-alvo:  Todos os servidores Públicos Municipais.
 04. GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - CONVENENTES 
 Carga horária:  40 horas
 Inscrições:  Até 28 de junho
 Data:  De 09 de agosto a 12 de setembro
 Objetivos:  Planejar adequadamente as ações relacionadas a convênios (à transferência vo-
luntária de recursos da União); Formalizar convênios de acordo com as normas estabeleci-
das pelo Governo Federal; Executar apropriadamente o objeto do convênio; Prestar contas 
dos recursos do convênio.
 Público-alvo:  Todos os servidores Públicos Municipais.
  INSCRIÇÕES 
Todas as Inscrições deverão ser feitas: na página da PMC no link da SMRH ou https://
smrh1.campinas.sp.gov.br/cursos_egds/.
Nossos telefones: (19) 3236 9561/ 3296 6982.
E-mail: rh.egds@campinas.sp.gov.br  
 VII - CURSOS QUE PODEM SER MINISTRADOS NO LOCAL DE TRABALHO:  
A EGDS oferece cursos e ofi cinas, de curta duração, que podem ser ministrados nos locais 
de trabalho, para turmas exclusivas.
São cursos e vivencias de baixa carga horária (2hs a 4hs.) que podem ser aproveitados den-

tro das horas GEM e de reuniões de formnação de professores e equipes, no caso da SME.
Às demais Secretarias, é uma forma de viabilziar a particpação de equipes, integrando-as, 
no que há de mais moderno em T&D: o formato “on the job”.
São eles:
· Ofi cina de jogos cooperativos.
· Dança circular dos povos.
· Prevenção ao estresse no local de trabalho.
· Ofi cina de relações Humanas.
· Brincar de aprender: Desenvolvimento Infantil.
· Módulos Reduzidos e com disciplinas em separado do curso “Diversidade & Cidadania” 
(disciplinas: História Social do Negro, Políticas de Inclusão, Defi ciente, Jovem, Idoso, Mu-
lher, Diversidade Sexual).
· “Cara ou Coroa: os dois lados do Atendimento”, com disciplinas em separado). 
· Relacionamento e Comunicação no Trabalho.
· Afi nando as competências: saber, fazer e agir.
· Ofi cina de Ecobinquedoteca.
· Afi nando as competências: saber, fazer e agir.
· Capacitação de Avaliadores de Desempenho (exclusivo para cargos de liderança). 
· Outros, conforme necessidades, a serem negociados e desenvolvidos, de forma planejada.
 Contatar a coordenação pelos telefones: (19) 32369561 ou (19) 32366982 ou ainda atra-
vés de nosso e-mail: rh.egds@campinas.sp.gov.br 

  Campinas, 12 de maio de 2011 
 MARISA FRANCHI 

 Coordenador Setorial 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 Diretor  
  

 CONVOCAÇÃO   

 A Junta Médica Ofi cial  CONVOCA  o Sr. Marcio Lopes Gervasio a comparecer no 
dia 18/05/2011 às 09h00, com  Exames e Relatórios Médicos , para avaliação, à Rua 
Onze de Agosto, nº 744, 1º Andar.
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL    

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   

 SECRETARIA DE SAUDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 RESOLUÇÃO N° 02/2011, DE 28 DE ABRIL DE 2.011. 
 Resolução do Conselho Municipal de Saúde referente à Gestão do Complexo 

Hospitalar Ouro Verde 
 O  Presidente em Exercício do Conselho Municipal de Saúde , no uso de suas atri-
buições legais e regimentais conferidas pela Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90, a Re-
solução nº 333 do Conselho Nacional de Saúde.
 CONSIDERANDO  os dispostos no artigo 02° do  Regimento Interno  do Conselho 
Municipal de Saúde, aprovada na reunião do Pleno do dia 23 de janeiro de 2008 e 
publicado no Diário Ofi cial do Município do dia 08 de Fevereiro de 2008.
 CONSIDERANDO  o Termo de Aditamento 11/11, prorrogando por 24 meses o Con-
vênio 80/10 com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) 
para gestão do Complexo Hospitalar Ouro Verde, conforme extrato publicado no Diá-
rio Ofi cial do Município em 16/03/2011.
 CONSIDERANDO  a deliberação tomada por este Conselho em 12/05/2010, forma-
lizada por meio de sua Resolução 02/2010, publicada no Diário Ofi cial do Município 
em 09/06/2010.
 CONSIDERANDO  que até a presente data não foi efetivado pela Prefeitura Munici-
pal de Campinas a o cumprimento de tal Resolução.
 CONSIDERANDO  que em fevereiro/2011 a Prefeitura Municipal de Campinas en-
caminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei 29/2011, propondo regulamentar as 
Organizações Sociais no município, inclusive para gestão de equipamentos de saúde.
 CONSIDERANDO  que, mesmo após a retirada de tal projeto, a Prefeitura Municipal 
de Campinas tem afi rmado que a solução para o Complexo Hospitalar Ouro Verde é 
um novo projeto denominado “gestão compartilhada”, e não sua municipalização.
 CONSIDERANDO  a deliberação tomada por 25 votos favoráveis e 6 votos contrários, na 
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada em 13 de abril 2011.
 RESOLVE 
 Artigo 1º  - Manifestar seu repúdio pela forma com que a questão foi conduzida pela 
Prefeitura Municipal de Campinas, prorrogando o convênio 80/10 por 24 meses, sem 
submeter tal prorrogação ao Conselho Municipal de Saúde.
 Artigo 2º  - Aprovar a prorrogação do referido Convênio por apenas 6 (seis) meses, a 
contar da publicação desta Resolução.
 Artigo 3º  - Estabelecer o prazo de 06 (seis) meses para que seja efetivada a Municipa-
lização do Complexo Hospitalar Ouro Verde.
 Artigo 4º  - Estabelecer o prazo de 03 (três) meses para que a Secretaria Municipal de 
Saúde elabore e apresente a este Conselho uma proposta compatível com o artigo 2º 
da Resolução CMS 02/2010, a saber: “Municipalização do Complexo Hospitalar Ouro 
Verde, com gestão totalmente pública”.
 Artigo 5º  - Fixar a data de dezembro/2011 para que a Secretaria Municipal de Saúde pro-
videncie a ampliação da capacidade de atendimento do Complexo Hospitalar Ouro Verde, 
contemplando 100% do previsto no Plano de Trabalho inicial, até hoje não cumprido. 

 Campinas, 31 de março de 2011 
 FRANCISCO MOGADOURO DA CUNHA 

 Presidente Em Exercício Do Conselho Municipal De Saúde 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PE LO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 13 de Maio de 2011
Processo Administrativo nº 2010/10/11. 097 - Interessado: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 166/2010 - Objeto: Registro 

de preços de medicamentos na forma injetável (uso geral). 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no 
art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de Registro 
de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 89.369,78 (Oitenta e nove mil trezentos e 
sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) em favor da empresa como segue:
-  CIRÚRGICA MAFRA LTDA.  no valor de R$ 1.429,20 (Um mil quatrocentos e 
vinte e nove reais e vinte centavos), para o fornecimento do lote 24, Ata de Registro 
de Preço n° 29/11;
-  COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  no valor de R$ 11.325,78 
(Onze mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), para o fornecimen-
to dos lotes 6, 12, 20 e 35, Ata de Registro de Preço n° 30/11;
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-  COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
- EPP  no valor de R$ 9.615,00 (Nove mil seiscentos e quinze reais), para o forneci-
mento dos lotes 3, 13, 14, 21 e 31 Ata de Registro de Preço n° 31/11;
-  CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  no valor 
de R$ 5.261,20 (Cinco mil duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos), para o 
fornecimento dos lotes 4, 15, 26, 32 e 33, Ata de Registro de Preço n° 32/11;
-  DIMACI - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.  no valor de R$ 2.138,00 (Dois mil 
cento e trinta e oito reais), para o fornecimento dos lotes 8, 10 e 11, Ata de Registro 
de Preço n° 33/11;
-  FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE  no valor 
de R$ 8.684,30 (Oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), para o 
fornecimento dos lotes 1, 2 e 25, Ata de Registro de Preço n° 35/11;
-  IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP  no valor de R$ 46.238,30 (Quarenta e seis mil duzentos e trinta e oito reais e 
trinta centavos), para o fornecimento do lote 5, Ata de Registro de Preço n° 36/11;
-  PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.  no valor de R$ 96,00 (Noventa e seis reais), 
para o fornecimento dos lotes 18, Ata de Registro de Preço n° 38/11;
-  UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.  no valor de R$ 4.582,00 
(Quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais), para o fornecimento dos lotes 16 e 19, 
Ata de Registro de Preço n° 39/11;
 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde 

  

 PORTARIA SMS - N° 04, DE 14 DE MARÇO DE 2011 
 Nomeação do Presidente, da Comissão Fiscal de Saúde, da Comissão da 

Secretaria Executiva e da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde 
 O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando a 
Lei Municipal n° 13.230, de 21 de dezembro de 2007:
 RESOLVE:  
 Artigo 1º -  Nomear o Presidente, a Comissão Fiscal de Saúde, a Comissão Executiva 
e a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde:
 I. Presidente, com mandato de 2011 à 2014: 
José Paulo Porsani
 II. Comissão Fiscal de Saúde, com mandato de 2011 à 2014: 
 Titulares: 
 II. 1. Usuários: 
Antônio Mamede da Silva
Severino Alves Bezerra
 II. 2. Trabalhador: 
Wilma Rosendo da Silva
 II. 3. Prestadores de Serviço: 
Luiz de Paula Góes
 Suplentes: 
 II. 1. Usuários: 
Cláudio Trombetta
 III. Comissão Executiva, com mandato de 2011 à 2012: 
 III. 1. Usuários: 
Maria Helena Nogueira
José Mendes Juvenal
João Xavier
Ademar José de Oliveira
 III. 2. Trabalhadores: 
Francisco Mogadouro da Cunha
Rosa da Silva
 III. 3. Gestores: 
Pedro Humberto S. Scavariello
 III. 4. Prestadores de Serviços: 
Edilson Baqueiro
 IV. Mesa Diretora, com mandato de 2011 a 2012: 
 IV. 1. Usuários: 
Paulo Tavares Mariante
 IV. 2. Trabalhadores: 
Eloísa de Israel Macedo
 IV. 3. Gestores: 
José Francisco Kerr Saraiva 

 Campinas, 14 de março de 2011 
 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 

 Secretário Municipal De Saúde 

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

 PORTARIA Nº 40/11 SMCASP 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 RESOLVE 
Determinar a Instauração de  SINDICÂNCIA PUNITIVA  Nº 040/11 CGMC  para a 
regular apuração dos fatos narrados no protocolado administrativo nº 11/215/00312 
onde consta suposto descumprimento ao art. 184, incisos III, IV, V e VI artigo 185 
incisos II e IV e artigo 198, inciso III, todos da Lei Municipal nº 1.399/55 fi gurando 
como autor do fato o servidor matrícula nº 27.888-2. 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e 
dos artigos 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado 
de Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o servidor público referido 
deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada na Ave-
nida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP nos dias úteis 
de segunda a sexta feira das 09:00 às 17:00 horas para subscrição e ciência dos fatos 
que lhe são imputados.

Campinas, 13 de abril de 2011.
 

 CARLOS HENRIQUE PINTO 
 Secretário 

  

 PORTARIA Nº 45/11 SMCASP 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 RESOLVE 

Determinar a Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 
043/11 CGMC  para a regular apuração dos fatos narrados no protocolado administrativo 
nº 11/215/00344 onde consta suposto descumprimento ao art. 184, incisos IV e VI da Lei 
Municipal nº 1.399/55 fi gurando como autor do fato o servidor matrícula nº 111.694-0. 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e 
dos artigos 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado 
de Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o servidor público referido 
deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada na Ave-
nida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP nos dias úteis 
de segunda a sexta feira das 09:00 às 17:00 horas para subscrição e ciência dos fatos 
que lhe são imputados.

Campinas, 18 de abril de 2011.
 

 CARLOS HENRIQUE PINTO 
 Secretário 

  

 PORTARIA Nº 82/11 SMCASP 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pú-
blica, no uso de suas atribuições legais nos termos das Leis Municipais nº 1.399/55 
c/c 13.351/08. 
 Em observância ao art. 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e ten-
do em vista o contido na Sindicância Punitiva nº 391/2010 - CGMC, protocolado nº 
11/215/00022, em especial, levando em conta o relatório da Comissão Processante a 
fl . 34/37 e o despacho do Sr. Corregedor a fl . 41/42, decido com fulcro no artigo 50, 
inciso III, da Lei Municipal nº 13.351/08 pelo arquivamento do presente feito relativo 
a servidora matrícula nº 111978-8. 

Campinas, 02 de maio de 2011. 

 CARLOS HENRIQUE PINTO 
 Secretário 

  

 PORTARIA Nº 83/11 SMCASP   

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pú-
blica, no uso de suas atribuições legais nos termos das Leis Municipais nº 1.399/55 
c.c 13.351/08. 
 Em observância ao art. 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e ten-
do em vista o contido na Sindicância Punitiva nº 407/2010 - CGMC, protocolado nº 
11/215/00021, em especial, levando em conta o relatório da Comissão Processante a 
fl . 30/33 e o despacho do Sr. Corregedor a fl . 37/38, decido com fulcro no artigo 50, 
inciso III, da Lei Municipal nº 13.351/08 pelo arquivamento do presente feito relativo 
a servidor matrícula nº 105.829-0. 

Campinas, 02 de maio de 2011.
 

 CARLOS HENRIQUE PINTO 
 Secretário 

  

 PORTARIA Nº 84/11 SMCASP   

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pú-
blica, no uso de suas atribuições legais nos termos das Leis Municipais nº 1.399/55 
c.c 13.351/08. 
 Em observância ao art. 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e ten-
do em vista o contido na Sindicância Punitiva nº 406/2010 - CGMC, protocolado nº 
11/215/00025, em especial, levando em conta o relatório da Comissão Processante a 
fl . 29/32 e o despacho do Sr. Corregedor a fl . 33/34, decido com fulcro no artigo 50, 
inciso III, da Lei Municipal nº 13.351/08 pelo arquivamento do presente feito relativo 
a servidor matrícula nº 34.350-1.

Campinas, 02 de maio de 2011.
 

 CARLOS HENRIQUE PINTO 
 Secretário 

  

 PORTARIA Nº 85/11 SMCASP 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pú-
blica, no uso de suas atribuições legais nos termos das Leis Municipais nº 1.399/55 
c.c 13.351/08. 
 Em observância ao art. 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e ten-
do em vista o contido na Sindicância Punitiva nº 402/2010 - CGMC, protocolado nº 
11/215/00023, em especial, levando em conta o relatório da Comissão Processante a 
fl . 37/39 e o despacho do Sr. Corregedor a fl . 40/41, decido com fulcro no artigo 50, 
inciso III, da Lei Municipal nº 13.351/08 pelo arquivamento do presente feito relativo 
a servidor matrícula nº 105.900-9. 

Campinas, 02 de maio de 2011.
 

 CARLOS HENRIQUE PINTO 
 Secretário 

  

 PORTARIA Nº 86/11 SMCASP 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pú-
blica, no uso de suas atribuições legais nos termos das Leis Municipais nº 1.399/55 
c.c 13.351/08. 
 Em observância ao art. 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e ten-
do em vista o contido na Sindicância Punitiva nº 403/2010 - CGMC, protocolado nº 
11/215/00024, em especial, levando em conta o relatório da Comissão Processante a 
fl . 37/39 e o despacho do Sr. Corregedor a fl . 40/41, decido com fulcro no artigo 50, 
inciso III, da Lei Municipal nº 13.351/08 pelo arquivamento do presente feito relativo 
a servidora matrícula nº 27.964-1.

Campinas, 02 de maio de 2011.
 

 CARLOS HENRIQUE PINTO 
 Secretário 

  

 PORTARIA Nº 51/11 SMCASP 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 RESOLVE 
Determinar a Instauração de  SINDICÂNCIA PUNITIVA Nº 049/11 CGMC  para a 
regular apuração dos fatos narrados no protocolado  2011/215/00027  por suposta trans-
gressão ao artigo 184, incisos IV, V, VI e VII, artigo 185 incisos II e IV e artigo 198, 
inciso V, todos da Lei Municipal 1.399/55 c/c artigo 1º, incisos II, III, IX, XII e artigo 
2º, incisos III, VI, X, XIV, XVI, XXV, XXVII, XXI, XXXIV, XLI, XLV da Portaria 
001/99 SMCASP e Ordem de Serviço 022/2004 SMCASP, fi gurando como autores 
dos fatos os servidores matrículas : 28.012-3 e 27.985-4 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e 
dos artigos 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado 
de Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o servidor público referido 
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deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada na Ave-
nida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP nos dias úteis 
de segunda a sexta feira das 09:00 às 17:00 horas para subscrição e ciência dos fatos 
que lhe são imputados

Campinas, 20 de abril de 2011.
 

 CARLOS HENRIQUE PINTO 
 Secretário 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
 EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 ONDE SE LÊ: 
Protocolo: 09/70/15
DEFIRO o pedido para cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 16455, 
16456, 17036 (Prot.09/70/9547)
LEIA-SE: 
Protocolo: 11/70/15
DEFIRO o pedido para cancelamneto dos Autos de Infração e Multa nºs 16455, 
16456, 17035, 17036.(Prot.09/70/9547) 

 Campinas, 25 de abril de 2011 
 FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

  

 Protocolo: 11/70/508
DEFIRO o pedido para cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 37039, 
37038, 35542, 35541, 35540. (Prot. 04/70/1060)

Protocolo: 11/70/27
DEFIRO o pedido para cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 10775, 
12596. (Prot. 09/70/5007)

Protocolo: 10/10/27998
DEFIRO o pedido para cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 2069, 2078. 

 Campinas, 06 de maio de 2011 
 FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 RESOLUÇÃO N° 074/2011 
  

 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de 
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, 
de 15 de dezembro de 1993;
Considerando fi nalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o dis-
posto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, 
que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
 DETERMINA 
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos 
 AIT’s lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 com imposição de penalidade 
processadas em 10/05/2011 a 10/05/2011  abaixo relacionados.
Ficam também notifi cados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas 
nesta Resolução, do início do prazo para, com base no parágrafo 4º do artigo 282 do 
Código de Trânsito Brasileiro, apresentar eventual recurso.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 

 SERGIO MARASCO TORRECILLAS 
 Secretário Municipal De Transportes 

 SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE CAMPINAS
NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PROCESSADAS NO PERÍODO DE 10/05/2011 A 
10/05/2011

ENQUADRAMENTO 518.51-DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA
PROCESSADAS EM 10/05/2011
AML4487 I113030604 ANS3209 I112603364 BQM8944 I112993534
BUW8499 I112774194 CGU0707 I112805874 CHP0452 I113031814
COC4044 I112971754 DGW5727 I113031704 DHR6912 I112559254
DHZ4164 I113030274 DXU8162 I112665844 DXZ2147 I112641534
DZJ0677 I112898274 EAG9481 I112932484 EAW1375 I113030824
EGQ8686 I112984294 EID4801 I113031154 EIN4453 I112542424
EKZ9931 I112984734 ELP3197 I112982974 ENT2581 I112931164
ENT2910 I113045454 EPZ1093 I112932704 ERD2497 I112419664
EVI5080 I112641424 EVR3573 I111512504 HNE6762 I112866264

ENQUADRAMENTO 538.00-ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA 
TRANSVERSAL
PROCESSADAS EM 10/05/2011
BNS4004 I113031264 DCN1235 I112613154 DCQ7995 I112652094
DVQ6622 I112867804 EGM5753 I112556504

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO
PROCESSADAS EM 10/05/2011
BIK0995 I112735034 BYM8320 I112759454 CMK5079 I105864104
DNB0745 I113002444 DSN2331 I113048104 DVC5523 I112848664
DVQ6956 I112867254 DZA6081 I112848004 EGC2416 I112848774
EKZ4656 I112439904 ETD4497 I112863954 GKQ5242 I112924894
GPM0977 I112877704 HIU7327 I112802464

ENQUADRAMENTO 545.22-ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE
PROCESSADAS EM 10/05/2011
DZJ0677 I112173604

ENQUADRAMENTO 545.25-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL
PROCESSADAS EM 10/05/2011
EEP4970 I112733274

ENQUADRAMENTO 545.27-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE GRAMADO OU JARDIM PÚBLICO
PROCESSADAS EM 10/05/2011
EBG5043 I111583334 EKZ5185 I111583664

ENQUADRAMENTO 546.00-ESTACIONAR EM GUIA DE CALÇADA REBAIXADA DESTINADA À ENTRADA/SA-

ÍDA DE VEÍCULOS
PROCESSADAS EM 10/05/2011
CVR1001 I112688504 EAV4998 I112971644

ENQUADRAMENTO 550.90-ESTACIONAR NO PONTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS 
TRANSPORTE COLETIVO
PROCESSADAS EM 10/05/2011
DQI5561 E195481765 EKT7502 I112651984

ENQUADRAMENTO 554.11-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA 
SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 10/05/2011
AOJ4420 I112391404 BEJ0331 I112930614 DMO4093 I112823584
EKN0703 I112684544 ENP5872 I112391394 KGH8057 I112908174

ENQUADRAMENTO 554.12-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMEN-
TO ROTATIVO
PROCESSADAS EM 10/05/2011
AFI6188 I112838544 BGW1915 I112648684 BTG3994 I112990344
BYC0128 I112904434 CAQ3915 I112823694 CDU7628 I112990454
CNQ0629 I112752524 CVV9256 I112765064 CWG4234 I112839104
CZL4732 I111512384 DKD0862 I112764844 DMO6667 I113074504
DSQ6714 I112823364 DXC6412 I112764734 DXU2515 I112837884
DXZ3861 I112965374 EAI1473 I112764624 EBC7494 I112823254
EDZ8037 I111512274 EFL6735 I112822814 EGV1190 I112990234
EIX6795 I112990894 EKN0259 I112822704 ERD2036 I112838874
ETG7288 I111512164 EVR4297 I112965154 HMC9962 I112838434

ENQUADRAMENTO 554.14-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA DE CARGA/
DESCARGA
PROCESSADAS EM 10/05/2011
BZJ7440 I112594454 CBD8625 I112754944 CVV3965 I112594784
EIX2559 I112838104

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINA-
LIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 10/05/2011
ANW8278 I111878804 AOA3574 I112658804 ATL7270 I112864064
BMU5690 I112909934 BPP5823 I110641514 BTG7179 I112987814
BUM8566 I112957674 BVX3600 I112872534 BYG8246 I112647704
BYK0821 I113031374 BZJ0620 I112734704 CBP3844 I110641954
CGU4806 I111878574 CJJ9473 I113047874 CQB5971 I112909384
CQY6985 I112929074 CXD2625 I112908944 CYZ9771 I112524604
DAX1083 I112929304 DDE5916 I112775954 DKQ5460 I112866594
DMO6476 I113032034 DNY5160 I112511404 DQY2963 I112908614
DSN2146 I112908834 DSN9654 I113033354 DSN9807 I113031044
DTV9769 I105864764 DTX6215 I112909164 DWB6707 I112768254
DXZ6551 I112910044 EAA3182 I112987704 EAU2283 I112695004
EAV2649 I112988474 EAV8787 I111583994 EEV4684 I112932814
EGM3371 I112019374 EIX7664 I112911704 EKN7722 I113035224
EKZ8948 I113045234 EMP9588 I112541874 ENT4397 I113002224
EOU0538 I112806314 EPN0413 I112806104 EPN2033 I112789484
EPN2374 I112972084 ETB8767 I112924784 ETJ5771 I113042484
FFY0028 I112775734 LCB2450 I112694554 MWD4292 I112909494

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS 
PELA SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 10/05/2011
EEP6624 I112690704 HLB8461 I105864324 MGS4467 I112878364
NPL1407 I111582784

ENQUADRAMENTO 567.32-PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANÇA DE SINAL LUMINOSO (FISC 
ELETRÔNICA)
PROCESSADAS EM 10/05/2011
BQH3046 J138045707 DBB4831 J137962437 EGJ8670 J138091137
ETS2240 J137965077 KBE5325 J137988947

ENQUADRAMENTO 568.10-TRANSITAR NA FAIXA/PISTA DA DIREITA REGUL CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE-
TERM VEÍCULO
PROCESSADAS EM 10/05/2011
CCS7164 J138058137 CFF8172 J138053077 CXI4603 J138031307
DQY6176 J138057697 DZK8328 J137959807 EDF2303 J137969807
HMZ7166 J137974647

ENQUADRAMENTO 570.30-DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINA-
LIZAÇÃO DE REGUL
PROCESSADAS EM 10/05/2011
BPJ7055 I112822154 DNY8628 I113040834 DOZ3047 I113040724
EKB6168 I112821934 EPT4500 I113013444

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM VIA C/ SINALIZAÇÃO DE RE-
GUL SENTIDO ÚNICO
PROCESSADAS EM 10/05/2011
DQI8021 I112692134 EAM3665 I112895414 EIX6238 I107117554
HOW2477 I112419554

ENQUADRAMENTO 574.61-TRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGUL ESTABELECI-
DA PELA AUTORIDADE
PROCESSADAS EM 10/05/2011
AGA8497 I112976484 ARG4965 I112976374 ARG6210 I112976154
CHN0688 I113013334 CIW7040 I112975824 CSY2001 I113013004
DLF8131 I112975934 DLU7504 I112975494 DMO9406 I112975274
DNH3450 I112949424 DXC6076 I113012894 DZJ3100 I112975164
EDE1490 I112976924 EFG9736 I112975384 EGD3322 I112976044
EIH5665 I112948544 EIP0765 I112975714 EIY8770 I112976604
ERG5987 I112975604 FXG2727 I112977254 HIX2773 I112976594
HLE9045 I112975504

ENQUADRAMENTO 581.91-TRANSITAR COM O VEÍCULO EM CALÇADAS, PASSEIOS
PROCESSADAS EM 10/05/2011
EIX4239 I112868244

ENQUADRAMENTO 601.75-EXECUTAR OPERAÇÃO DE RETORNO PASSANDO POR CIMA DE FAIXA DE PE-
DESTRES
PROCESSADAS EM 10/05/2011
DKD1572 I111781004 EPN6869 I111780904

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO 
PELA SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 10/05/2011
BDM0411 I113001344 DBY6814 I112621404 DIN0284 I113001894
DXU7598 I113001234 EEP0970 I113000804 EEP8655 I113002004
EIX4031 I112620194 EIX9434 I113001674 HJJ9125 I113000574
LWW2270 I112931274

ENQUADRAMENTO 605.03-AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
PROCESSADAS EM 10/05/2011
AIV3556 J137935157 AJS8682 J137763447 AMV8150 J137973657
ASG9498 J137957047 ATM2462 J137956057 BFL5661 J137856287
BGE6594 J138033387 BHI3499 J137966397 BIL2679 J138046477
BJC6274 J138003687 BKG8595 J138075847 BMM1447 J138078597
BNS1373 J137991697 BNW8518 J137967277 BNY0978 J138025577
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BNZ6958 J137958697 BPX8342 J138096747 BRB2882 J137947707
BVN5590 J138093667 BYL4669 J138057257 BZX1963 J137973007
CAP3539 J137962217 CAY9696 J137971677 CCC7673 J137954627
CCK6300 J138051097 CDW3068 J138080907 CFL0375 J138025027
CGI3835 J138074747 CIP0747 J137965297 CJY3492 J138085637
CKJ6750 J137888187 CLU7585 J138090707 CNQ5874 J138041197
CPU4793 J137872237 CQJ1785 J138019087 CRB3002 J138019207
CRL2830 J138092787 CSJ4996 J138048347 CUB2066 J137977177
CWG8252 J137968707 CXI5544 J137991147 CXT2110 J137964637
CXT3266 J138013697 CXT7640 J138043947 CYZ3940 J138083767
CYZ7805 J138031077 CZA7124 J138026907 DAH9380 J138074197
DBJ5070 J137978497 DBK1686 J137976187 DBK6765 J138017767
DCX9303 J137904687 DDV9182 J138090367 DER6601 J138018427
DFU2021 J137959797 DGQ2100 J138018207 DGW4678 J138019417
DHF2132 J137840667 DHR8051 J137979157 DHY3857 J138013477
DIY2141 J138074207 DJW6544 J138026897 DKD5923 J138095867
DLM0826 J138037677 DLV0259 J137989717 DMO6875 J138017547
DMV8358 J138058247 DMW9297 J137976847 DNV4175 J138090587
DOT9324 J138010947 DQM0878 J138035257 DQS8262 J138038337
DTB8577 J138045047 DTW7869 J137889727 DTX1650 J138003577
DTX5115 J138097517 DTX9237 J138079147 DUN4232 J137977287
DUQ4818 J138047807 DUR4537 J138050657 DVS3686 J138088507
DVS8002 J137957157 DXR3862 J137911287 DXU1527 J138052857
DXU5447 J138034157 DXU7166 J138017877 DXX2456 J138077717
DZK4681 J137929437 DZK7666 J137976297 EAI1587 J137959357
EAJ6637 J137902817 EAK0811 J137971787 EAP6150 J137978057
EAV0608 J137955067 EAV8984 J138096637 EBJ0022 J138095317
ECF8031 J138051427 ECO4355 J138014247 EDF9517 J137949237
EDG8690 J138082667 EDZ8328 J137963317 EEP3838 J138077167
EER9486 J137966947 EFF8400 J138082007 EFW2324 J138055277
EFY1483 J138052637 EFZ2811 J138057037 EGB4561 J138097627
EGL3669 J137955837 EGL3940 J138078927 EGM4637 J138047467
EGM7947 J138082337 EGM9925 J137955727 EGT7433 J138097847
EGW9594 J138049227 EIW3056 J137955947 EJY9123 J137965307
EKB6459 J138048237 EKN6728 J137961667 EKN8472 J137976737
EKZ0980 J138087947 EKZ5899 J137961117 ELR5755 J137973327
EMI4824 J137956607 ENT1437 J138073977 ENT5585 J138003807
ENX7420 J138000167 EOU0536 J137997527 EOU0792 J137988837
EPN3960 J137955287 EPT2114 J138019197 EPT3831 J138027227
EQH5926 J138079807 ERB5441 J138018317 ETS2047 J138082557
ETV8356 J138094217 ETW5129 J138089377 EUB4217 J137969697
EWE3737 J138076177 FCT0006 J137925807 GQM4920 J137954847
GQT8482 J137989497 GTU9292 J138086847 GTX6300 J138036357
GWH7439 J137860687 HAT6194 J137910517 HBY1513 J138000057
HDH2510 J138080027 HEO8018 J138094327 HMH6188 J138046807
HOG4747 J137989167 HTC5586 J137970807 JLK4312 J137973107
JPJ1876 J138047907 KDP3018 J138033167 KMQ2067 J138083877
KQU0206 J138012157 LNZ2996 J137978717 MTO7386 J137990927
MVO1127 J137993897 NHI9819 J138044607 NJZ2790 J137962327

ENQUADRAMENTO 685.80-TRANSITAR COM O VEÍCULO COM LOTAÇÃO EXCEDENTE
PROCESSADAS EM 10/05/2011
BTA6881 I112901574

ENQUADRAMENTO 704.81-CONDUZIR MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR TRANSPORTANDO PAS-
SAGEIRO S/ CAPACETE
PROCESSADAS EM 10/05/2011
EOX3365 I112739544

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 10/05/2011
BWG3541 I112932264 CKI9440 I112901464 CLV3003 I112816324
CYJ1546 I112483904 DFE5288 I113022804 DHR9825 I112321544
DNY3350 I112751974 DSN7617 I112542094 DXB1955 I112439684
DXC0759 I112755054 DXU9858 I112264784 DYJ4503 I112990784
EDE3587 I112665954 EDF0179 I112972204 EDF2294 I112816434
EDZ6217 I112860104 EGW5570 I112950744 EIC3310 I112839534
EIX9496 I112908394 ENS8146 I112321654 ENT5202 I112556284
EPT0717 I112715904 HER1173 I112872314 NGQ9927 I112983854

ENQUADRAMENTO 745.50-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%
PROCESSADAS EM 10/05/2011
AAY9176 J138025137 ABB6663 J137970467 ACG3111 J137696237
AER0205 J137893027 AJD6354 J137929327 AJD6354 J138080357
AJD6354 J137978507 AJH2734 J138021837 AJJ8396 J137994777
AJO4410 J137989387 AKP6471 J137964417 ALD7775 J137675887
ALL8965 J137963977 ALN5217 J137953747 ALY2825 J137983887
ALZ9535 J138092567 AMC4495 J138046707 AME3244 J138025797
AMM6761 J137990157 AMO7566 J138051107 AMV4822 J138057917
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EPN2380 J137994557 EPN5145 J137961007 EPN5739 J137995657

EPN6921 J138041207 EPN8060 J138038117 EPN8120 J137970577
EPN9079 J138081907 EPN9681 J138001157 EPO2032 J138088827
EPQ3266 J138083007 EPR0899 J138000497 EPS7461 J137956717
EPT0984 J137766087 EPT1625 J138043287 EPT1938 J138032617
EPT2622 J137971237 EPT2641 J138021617 EPT3985 J138059897
EPT3986 J137957377 EPV5071 J138067817 EPW0647 J138025907
EPW9020 J138096207 EQA5468 J137960907 EQA6805 J137959137
EQC6161 J138068257 EQF1810 J138072767 EQH7535 J137954407
EQM4620 J137986197 EQN7738 J138027337 EQT1595 J138073097
EQY2531 J137994447 ERB0430 J138076947 ERB1464 J137983117
ERB1628 J138056707 ERB2812 J138020957 ERB3503 J138049887
ERB3503 J138036807 ERB4136 J138032177 ERB7150 J138019747
ERB7299 J138001267 ERB7873 J137985757 ERB7898 J137985427
ERB7965 J138071227 ERB8020 J138011387 ERB9672 J138020187
ERB9912 J138086077 ERD1582 J137974207 ERF3718 J138041527
ERG2913 J138046147 ERG4268 J137967607 ERG5774 J138084427
ERL9248 J137981577 ERN1780 J138023377 ERN1780 J138023597
ERO3502 J137985207 ERP1392 J137967057 ERR6269 J138085087
ERS4612 J138081567 ERV3501 J138019967 ERY3458 J137968267
ERY4137 J137986637 ERY5073 J138014357 ERY5477 J138005007
ETB5383 J137969917 ETB5383 J137959027 ETB5475 J138044717
ETB6191 J138075957 ETB6191 J138026677 ETB6667 J138058467
ETB7283 J137996317 ETB8044 J138097297 ETB8118 J138002807
ETB8135 J138097187 ETB8877 J138031737 ETB9621 J137968047
ETB9715 J138086737 ETD3003 J138042847 ETD3071 J138045927
ETD3305 J137972777 ETD3588 J138087067 ETD4574 J138028657
ETD8256 J138014807 ETD8781 J138022607 ETD9473 J137967717
ETF1897 J138001047 ETG7437 J137964207 ETH1741 J137996427
ETH2171 J138041747 ETI7138 J137999287 ETL9000 J138038997
ETP7000 J138093447 ETS0705 J138029427 ETS0750 J138036467
ETS1173 J138047687 ETT5559 J138094877 ETT6590 J138029867
ETV1145 J138061877 ETV2252 J138043727 ETV2336 J137962547
ETV2546 J138024697 ETV2833 J137980257 ETV3557 J138046367
ETV3859 J138018647 ETV3990 J138064737 ETV4216 J138086957
ETV6056 J137957707 ETV6476 J137993127 ETV6858 J138089047
ETV6883 J138079037 ETV6955 J137970027 ETV8587 J138021397
ETV9460 J138080797 ETV9779 J138003027 ETV9820 J137991037
EUC9132 J137970137 EVG3386 J137998077 EVI7993 J138074967
EVK0074 J138000827 EVO1243 J137968927 EVR1295 J137964527
EVR3405 J138042297 EVR4639 J138003467 EVR4938 J137956497
EVR5923 J138089157 EVR6673 J138037567 EWW1222 J138091027
EXQ1166 J137976517 EYE0100 J137976077 FBW0009 J138004017
FFF8417 J138061547 FIU4444 J138016777 FJF6666 J138047357
FLC1122 J138023607 FNN1500 J138071447 FTA6000 J138067707
FTS5208 J138012377 FYX8008 J138040757 FYX8008 J138040427
FZN2277 J138017657 GAN1007 J137976627 GAS8199 J138026567
GCR2009 J138093777 GFT1974 J137968607 GFT1974 J137953197
GGC1130 J138075627 GHF3444 J138093227 GJV0003 J137844187
GMO3260 J138068477 GNH4290 J138055057 GOL4973 J138013917
GOL9354 J138024147 GPV7399 J137941647 GQR9008 J138041417
GRJ2654 J138021287 GSP7381 J138063307 GTI4604 J138029647
GTI7996 J138000387 GTO7292 J138006767 GTW4068 J138043617
GUA5408 J138089267 GUY1963 J137992577 GVG3782 J137999837
GWR4649 J137984877 GXF0045 J138043837 GXF7290 J138088167
GXO6138 J138044497 HAD7844 J137983007 HAT9375 J138007107
HCY6820 J137972997 HDA0909 J138094007 HDK9173 J137974757
HER1343 J138091687 HFM6030 J138060887 HFM7500 J138044937
HFQ0850 J137992247 HGB1512 J138029977 HGG3599 J137987297
HGM5657 J137719887 HGR9082 J138082117 HGV3035 J138051977
HHB5034 J138058357 HHJ0679 J138059677 HHJ2556 J138033607
HHJ4523 J137937797 HHJ6543 J137931307 HHM3675 J137989057
HHR5962 J138081457 HHT5584 J138085307 HHX1688 J138067487
HHZ3451 J138069687 HIC6651 J137954187 HIX0173 J138066937
HIX3263 J137935597 HJE2051 J138008747 HJE2051 J138018537
HJE8840 J138056817 HJT5704 J137938457 HKT0533 J137883677
HKV5480 J137991807 HKV7010 J138010287 HKV9173 J138029207
HKZ0140 J137931197 HLG2827 J137876197 HLG4382 J137917997
HLH2703 J137928117 HLH8787 J137948027 HLX8537 J138088607
HMC3758 J137740237 HMC8134 J137852437 HMC8134 J137865857
HMC8134 J137865747 HMC9882 J137938347 HMD0990 J137992467
HMH9676 J137952647 HMI3337 J137981797 HMR4431 J137964747
HMR6176 J138073867 HNA0843 J137997967 HNG1005 J137983997
HNI0454 J138046037 HNQ2525 J137960567 HNU2747 J138076727
HNU3475 J138054947 HNU8994 J138029107 HNW0157 J138008307
HNW0592 J138007977 HNW0592 J138006217 HNZ4400 J137975527
HNZ7326 J137934277 HNZ7630 J138042307 HNZ7725 J138006107
HNZ9253 J138089817 HOB2612 J137866847 HOD3743 J138093117
HOD5704 J138051207 HOD9033 J138006437 HOF4085 J137994997
HOJ3218 J137980477 HOL8900 J137996097 HPQ0240 J138037127
HQV6282 J137990607 HRG6490 J138013037 HRL2759 J137958367
HSY7418 J137989827 HTS5688 J138091807 HUF3299 J137955177
HWU8961 J137991257 HYC9954 J138053627 IGH7230 J137879057
IGL7616 J137997197 INP9744 J137907657 IOY3405 J138079917
JGB0466 J138011717 JGI3769 J137989277 JIB9963 J138001377
JOB3280 J138055607 JPH2811 J137977617 JPP5129 J138065067
JPP5129 J138006877 JPP5129 J138008417 JQS6854 J137986747
JVM0676 J137990707 JVN9613 J138092347 JVO4731 J137879387
JXX1403 J137885217 JZY4632 J137940217 KAU3615 J138088387
KBF4388 J138037897 KHW5616 J137668077 KMC9015 J137932957
KMQ2067 J137995877 KNY6485 J137987407 KXO1392 J137990487
KXO5036 J137958917 KYO0785 J138062867 KYO0785 J138068587
KZV3345 J138017987 LCE7382 J137998737 LCE7570 J137991587
LLA4631 J137930107 LLK5201 J137958707 LND0836 J137996647
LNX9373 J138090147 LPL7900 J138094107 LPN5294 J137821417
LPN5294 J138059787 LPZ1048 J138095207 LTQ0030 J138071887
LVB9991 J138031847 LXS6456 J138045377 MAU0810 J138038007
MES5222 J137934607 MFY5097 J137917007 MHL0604 J138032727
MNP1522 J138097407 MOX7091 J137993907 MPM0691 J138040317
MSL9199 J137999507 MTE3958 J138008637 MWP0177 J137900177
MYE2431 J138012707 MZM5566 J138071117 NJR4797 J138056377
NMG1234 J137983557 NQO1202 J137952537

ENQUADRAMENTO 746.30-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 
20% ATÉ 50%
PROCESSADAS EM 10/05/2011
ANE5631 J138073317 APC7730 J137987847 ASF5541 J137975747
AXC1710 J138096417 BOB9630 J137994227 BPD7100 J138074857
BPU1343 J137957817 BRI5373 J138015567 BUW3374 J138037907
BVM7408 J137822187 CAW6937 J138077387 CCM3290 J137827357
CGF8923 J138068697 CHQ3598 J138067597 CJA5319 J137961447
CJZ4308 J137962007 CMM8909 J137999067 CNN2192 J138025807
CNQ5760 J137965187 COZ8395 J138016997 CQH6914 J138085747
CSW5593 J138055497 CTZ1991 J138076407 CUB0296 J137995007
CVE9955 J137952097 CWI2571 J138052207 CYZ9410 J138008527
DBY8570 J137969707 DCN7810 J137984657 DCZ6316 J138024257
DDJ5517 J138016227 DGZ9067 J138015347 DKY4533 J137985647
DLW0859 J138052417 DMG1718 J138040977 DNY2122 J137962877
DQG0303 J138064627 DQI4801 J138015897 DQI6728 J137867727
DQW8407 J138073537 DQW8407 J138073757 DQY4104 J137995107
DRH4033 J138070787 DRK8049 J138075077 DRO7746 J138066717
DSN1450 J138010507 DTW2845 J137958477 DTX5833 J138060447
DXV6722 J138025357 DXZ2887 J138018977 DZC6310 J137862337
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DZF4056 J137981357 EAA4236 J138061767 EAV1518 J137934937
EAY8686 J138007097 EDF8226 J137947257 EEP0381 J138096087
EER8131 J138092017 EGL1646 J138010397 EGM0129 J138028987
EHA7485 J138085197 EHL7024 J138020297 EJE3447 J138062427
EKQ8869 J137993567 EKZ7285 J138072657 ELR5755 J137973217
EMX7420 J138044507 ENC0652 J137987187 ENC2199 J137961227
ENC3943 J138072107 ENR5948 J138059127 ENT4616 J138081897
ENX3143 J138019527 EOX5147 J137971457 EPT3800 J138005447
ERB1422 J138025687 ERL9248 J137996867 ERN1780 J138010067
ERN1780 J138024587 ERS0483 J138096857 ERY5232 J137980707
ESW1932 J138004787 ETD8781 J138022937 ETV8864 J138034597
FER0548 J137998407 FIT1550 J137953087 GJB0806 J138012607
GPV7399 J137951877 HBJ3562 J138022717 HFP4413 J137996537
HIO5761 J137929547 HJE2051 J138065407 HLG2827 J137912507
HMI1577 J138035147 HNT4173 J138068037 JFX4666 J138015457
JMN7609 J138038227 KHJ7685 J138042077 MAR1387 J137985317
MCT3399 J137982897 MWP0177 J138070237

ENQUADRAMENTO 747.10-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 
50%
PROCESSADAS EM 10/05/2011
APC9530 J138065837 CWE6812 J138071557 ETD4292 J138045267
FCS0304 J137998307 GKJ0536 J138017217
 

 SERGIO MARASCO TORRECILLAS 
 Secretário Municipal De Transportes 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  AUTORIZO O EVENTO “ EVANGELISTICO” DIA 15 DE MAIO DE 2011 DAS 10:00 ÁS 12:00 HORAS 
NO PARQUE DAS ÁGUAS - PQ JAMBEIRO
 PROT.11/11/6099 IGREJA BATISTA ÁGAPE

 DEFERIDO
 PROT.10/11/16047 JOSE AUGUSTO DE CAMPOS

 INDEFERIDOS
 PROT.11/11/1976 E PROT.11/11/1977 MARINA DE J DEODATO - PROT.11/11/1374 GERSON RUE-
DA - PROT.11/11/1375 E PROT.11/11/5015 GERSON RUEDA - PROT.10/11/15140 ADEGA DO INDIO 
- PROT.11/17/762 EMPRESA CINEMATOGRAFICA REPUBLICA LTDA - PROT.10/11/16472 PAULO C A 
NEVES - PROT.11/11/3739 MARIA J DA PAIXÃO 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.10/17/505 DIMARZIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - PROT.11/11/659 ALEXANDRE V PALMA - 
PROT.11/11/1314 LAGOS COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - PROT.11/11/936 RAQUEL DA C FON-
SECA - PROT.11/17/568 JOSE T A MOREIRA - PROT.11/11/5671 FERNANDO PIVA - PROT.11/11/5754 ELAI-
NE C D LEHFELD - PROT.11/11/5755 AMBIENCE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - PROT.11/17/809 
EDSON M CSURAJI - PROT.30582/73 ANTENOR S DA ROSA - PROT.08/11/15800 DENIS R CASTRO PE-
REZ - PROT.11/11/6097 EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS LTDA

 CANCELE-SE O AIM Nº 125876
 PROT.10/11/15480 MAYRA DULCE L ROSA

 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
 PROT.10/11/15480 MAYRA DULCE L ROSA

 CANCELE-SE O AIM Nº 131145
 PROT.10/11/902 PONTO MIX DISTR. LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA  

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 ENGª ARQTª SIMONE MEDEIROS EYER THOMAZ 

 Diretora Do Deptº De Controle Urbano 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇAO DO SOLO 
  

  DEFERIDOS
 PROT.11/11/5098 ANTONIO C B CAMARGO - PROT.11/11/5099 JOÃO F F TEIXEIRA - PROT.11/11/5166 
ANDERSON L BARBIERO - PROT.11/11/5465 MOACIR MINUCIO - PROT.11/11/1492 ANGELA A 
MARCOLINO - PROT.11/11/1678 CARLOS A M TAVARES - PROT.11/11/1938 MARCIA R TABOS-
SI - PROT.11/11/4876 JOSE A DA S IRMÃO - PROT.11/11/5000 CARLOS E FERRAZ - PROT.11/11/480 
JOSE C MUTUO - PROT.11/11/699 MARIA L FALEIROS M ALVES - PROT.11/11/2764 IGNACIO CUIM 
- PROT.11/11/4947 PEDRO DE SOUZA FILHO - PROT.11/11/2054 MARCEL FURUMOTO - PROT.11/11/4036 
VALDECI DA S DIAS - PROT.11/11/4788 ITALO B DIMARZIO - PROT.11/11/4794 EDSON D M VILLA-
NI - PROT.11/11/4797 LEVI R SILVA - PROT.11/11/4807 RENATO DE O SANTOS - PROT.11/11/3407 
NEUSA BASSAN - PROT.11/11/3995 WILSON ROBERTO PINTO - PROT.11/11/4218 LAERCIO BONON 
- PROT.11/11/4365 HAROLDO D TREVELIN FILHO - PROT.11/11/4736 FABIO H CONTIN DE LIMA - 
PROT.11/11/4744 JOSE F FORNEL - PROT.11/11/4745 JOÃO R FURLAN - PROT.10/11/9614 ALEXANDRE 
FERREIRA - PROT.11/11/3584 DALBER DE A CARVALHO - PROT.11/11/3827 CAROLINA A Z SILVA - 
PROT.10/11/12144 SOC. AMIGOS DO BAIRRO DA APARECIDA - PROT.10/11/2718 LUCIA P DE FREI-
TAS - PROT.10/11/3835 VANDERLEI A CORACINI - PROT.11/11/516 VARGAS ENFª E CONSTR. LTDA 
- PROT.11/11/479 JOSE C MATUO - PROT.10/11/330 ENGRACIA G FERNANDES - PROT.10/11/15092 
LUIZ A LEAL - PROT.10/11/16152 DOUGLAS L BOUÇAS - PROT.10/11/8857 ADAUTO C BORGES - 
PROT.10/11/7711 IGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR - PROT.10/11/12709 MARCO A TOGNOLO 
- PROT.10/11/16576 M B PERFIL FUNDAÇÕES LTDA 

 INDEFERIDOS
 PROT.10/11/17210 RAIMUNDO L BRITO - PROT.10/11/17146 MARIA DO CARMO GALLO COSMETICOS 
- PROT.11/11/697 RAFAEL F FERNANDES - PROT.11/11/1111 MALVINO L VOLANTE - PROT.11/11/1103 
AMILTON V DE OLIVEIRA PANIFICADORA - PROT.10/11/11594 ADRIANA R BESCHTOLD - 
PROT.11/11/1017 PEDRO R PINHEIRO - PROT.10/11/11590 LUCIENE R MOZINI - PROT.11/11/1197 G 
RIGHETTI FILHO - PROT.11/11/1117 LC BERTONI MANUTENÇÃO DE TELEFONES - PROT.11/11/1087 
LEA S M FERREIRA - PROT.11/11/1071 YAGE COSMETICOS LTDA - PROT.11/11/1056 ARIANE C PARRA 
- PROT.11/11/1016 GERMANO F DA SILVA - PROT.11/11/877 RAFAEL A ANDRE - PROT.11/11/874 F FAI-
CARI NETO AÇOUGUE - PROT.11/11/856 GILBERTO P MARTINS - PROT.11/11/885 ROSANGELA AP. A 
SANTOS - PROT.11/11/707 MARCELO CESAR G FRIOS 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.10/11/10089 GRASIELE GERONDI - PROT.08/11/10386 OSMAR H PRETTI - PROT.11/11/3118 JOSE 
C PINHEIRO

 CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS
 PROT.11/11/5712 COND. EDIF. MAR DO CARIBE
 PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
 PROT.11/11/6085 CHRISTIANO TROTTA - PROT.11/11/6088 NIVALDO GASPARINI - PROT.11/11/6089 
FRANCISCO C SILVEIRA - PROT.11/11/6090 MARCOS CONSCETTA - PROT.11/11/6094 JUAREZ G PE-
DRA - PROT.11/11/6098 JOSE R DA CRUZ - PROT.11/11/6110 ANTONIO F DE ALMEIDA - PROT.11/11/6118 
ANTERO TARDELLI - PROT.11/11/6120 CLAUDINEI MARTELLI - PROT.11/11/6123 MILTON GAVA 
- PROT.11/11/6132 AUMAR ADM. EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.11/11/6145 WILSON 
MALDONADO JR 

 COMPAREÇA O INTERESSADO, 2º ANDAR, PARA TOMAR CIENCIA
PRAZO DE 03 DIAS
 PROT.10/11/12397 EDMUNDO FERREIRA NEVES - INT Nº 37388
PROT.10/11/15723 PUBLICIDADE KLIMES LTDA - INT Nº 37423

 PRAZO DE 10 DIAS
 PROT.09/11/13255 JORGE & MARTINES FISIATRIA LTDA - INT Nº 37424

 PRAZO DE 15 DIAS
 PROT.08/11/13219 49 PROPAGANDA E MARKETING - AIM Nº 150905

 PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.10/11/12397 EDMUNDO FERREIRA NEVES - AIM Nº 118520 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 ARQTº MARCELO ALEXANDRE JULIANO 

 Diretor Do Deptº De Uso E Ocupação Do Solo 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Rua Dr. Salles Olivei-
ra, nº 1.028, Vila Industrial, Campinas/SP, comunica que se encontra aberto o PRE-
GÃO PRESENCIAL nº 012/2011, protocolo nº 008/2011 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS ADMINISTRATIVOS. O edital 
poderá ser obtido na EMDEC, através de CD-R, mediante entrega no ato de um CD-R 
novo, ou solicitado através do e-mail licitacoes@emdec.com.br. O credenciamento, a 
entrega e abertura dos envelopes será no dia  31/05/2011, às 10:00 horas. 
Em: 13/05/2011

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

  

 EXTRATO DE ATA 
  

 Tomada de Preços nº 001/2011 - Protocolo nº 007/2011
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de requali-
fi cação do Corredor de Transporte Coletivo Sudeste.
A Comissão Permanente de Licitações deliberou por  CLASSIFICAR  em  1º lugar  a 
proposta da empresa  Verssat Indústria e Construção Ltda. EPP , no valor total de 
R$ 1.284.897,17 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e 
sete reais e dezessete centavos); em  2º lugar  a proposta da empresa  BPA Construções 
e Comércio Ltda , no valor total de R$ 1.296.729,59 (um milhão, duzentos e noventa 
e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e cinqüenta e nove centavos); em  3º lugar  
a proposta da empresa  Vial Engenharia e Construtora Ltda , no valor total de R$ 
1.312.397,56 (um milhão trezentos e doze mil, trezentos e noventa e sete reais e cin-
qüenta e seis centavos). A Comissão Permanente de Licitações analisando a proposta 
classifi cada em 1º lugar, constatou que a somatória dos valores da planilha de preços e 
a composição de BDI não correspondem com o valor lançado em sua proposta, apre-
sentando assim na somatória de sua planilha de composição de preços, um valor de 
R$ 5.699,20 (cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos) acima da 
proposta apresentada. Portanto, por estar a proposta em desconformidade com o que 
está sendo exigido no edital, está desclassifi cada a proposta da licitante  Verssat In-
dústria e Construção Ltda. EPP.  Analisando a proposta da classifi cada em 2º lugar, 
a somatória dos valores da planilha de preços e a composição de BDI estão corretas, 
fi cando classifi cada a proposta apresentada pela licitante  BPA Construções e Comér-
cio Ltda.  Analisando a proposta classifi cada em 3º lugar, constatou que a somatória 
dos valores da planilha de preços e a composição de BDI não correspondem com o 
valor lançado em sua proposta, apresentando assim na somatória de sua planilha de 
composição de preços, um valor de R$ 54.313,10 (cinqüenta e quatro mil, trezentos e 
treze reais e dez centavos) acima da proposta apresentada. Portanto, por estar a pro-
posta em desconformidade com o que está sendo exigido no edital, está desclassifi cada 
a proposta da licitante  Vial Engenharia e Construtora Ltda.  Assim, a Comissão de 
Licitação, julga a proposta de menor preço global para a empresa  BPA Construções 
e Comércio Ltda . no valor total de R$ 1.296.729,59 (um milhão, duzentos e noventa 
e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e cinqüenta e nove centavos), declarando-a 
como  VENCEDORA  do certame licitatório. A Comissão Permanente de Licitações 
comunicará o resultado ao licitante por fax, contando a partir desta publicação o prazo 
legal de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso. Os autos do pro-
cesso estão com vista franqueada aos interessados.
Em: 13/05/11
 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
  

  

 EXTRATOS DE ADITAMENTOS 
  

 ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 030/09
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/09 - PROTOCOLO Nº 024/09
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO S/A.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS E MOTO-
CICLETAS.
DO PREÂMBULO: ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL PARA: 
OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO S/A
DATA: 06/05/11

ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 030/09
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/09 - PROTOCOLO Nº 024/09
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO S/A
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS E MOTO-
CICLETAS.
DO VALOR TOTAL: R$ 83.222,16 (POR REAJUSTE DE 7,7702%).
DATA: 06/05/11

ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 010/10
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/10 - PROTOCOLO Nº 001/10 
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: ML DA SILVEIRA - ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS.
DO VALOR TOTAL: R$ 35.205,41 (POR ACRÉSCIMO DE 24,9860%).
DATA: 11/05/11

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 

  

 EXTRATOS DE CONTRATOS 
  

 CONTRATO Nº 025/11 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/11 - PROTOCOLO Nº 094/10
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTA-
ÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
DO VALOR TOTAL: R$ 83.000,00
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DO PRAZO: 15 (QUINZE) MESES
DATA: 12/05/11

CONTRATO Nº 029/11 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/11 - PROTOCOLO Nº 095/10
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (LOTES 01, 02, 05 E 06).
DO VALOR TOTAL: R$ 13.629,00
DO PRAZO: 12 (DOZE) MESES
DATA: 11/05/11

CONTRATO Nº 030/11 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/11 - PROTOCOLO Nº 095/10
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: PARTNER OFFICE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA. - EPP.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (LOTE 03).
DO VALOR TOTAL: R$ 48.350,00
DO PRAZO: 12 (DOZE) MESES
DATA: 11/05/11

CONTRATO Nº 031/11 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/11 - PROTOCOLO Nº 095/10
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: R. MENDONÇA ATACADISTA - ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (LOTE 04).
DO VALOR TOTAL: R$ 2.696,30
DO PRAZO: 12 (DOZE) MESES
DATA: 11/05/11

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 Pregão Eletrônico Nº. 017/2011 - Processo Licitatório N° 023/2011 

  OBJETO:  Registro de Preços para a aquisição de suprimentos para impressora HP 9500.
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  27/05/2011, às 09 (nove) horas.
O edital estará disponível aos interessados através do site: www.licitacoes-e.com.br e 
www.ima.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Li-
citações, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, na sede da IMA, situada à Rua Ataliba 
Camargo Andrade, 47, Bairro Cambuí, Campinas-SP, pelos telefones (19) 3755 6509, 
fax (19) 3755 6514 e e-mail: ima.pregao@ima.sp.gov.br. 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 MARÍLIA CASTANHEIRA BENATTI 

 Pregoeira 
  

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 Pregão Eletrônico Nº. 019/2011 - Processo Licitatório N° 025/2011 

  OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de geren-
ciamento e controle de abastecimento de combustíveis para a frota de veículos da 
IMA, por meio de sistema informatizado e integrado, com utilização de tecnologia 
de cartão magnético ou com chip, via web, em tempo real, em rede especializada de 
serviços pelo período de 12 (doze) meses
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  27/05/2011, às 14 (catorze) horas.
O edital estará disponível aos interessados através do site: www.licitacoes-e.com.br e 
www.ima.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Li-
citações, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, na sede da IMA, situada à Rua Ataliba 
Camargo Andrade, 47, Bairro Cambuí, Campinas-SP, pelos telefones (19) 3755 6509, 
fax (19) 3755 6514 e e-mail: ima.pregao@ima.sp.gov.br 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 MARÍLIA CASTANHEIRA BENATTI 

 Pregoeira 
  

 RESUMO DE TERMO ADITIVO N° 001/2011 A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2010 

 Pregão Eletrônico N° 021/2010 - Processo Licitatório N° 042/2010 
 Detentora: ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Pror-
rogação da vigencia por 6 meses a partir de 12/05/2011. 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO
VALOR 
UNITÁ-

RIO
(R$ )

VALOR
TOTAL

(R$ )

01 2000
MICROCOMPUTADOR
THIN CLIENT – MARCA: ARQUIMEDES 
– FABRICANTE: ARQUIMEDES – MODELO: 
ARQUIMEDES CORPORATIVO B

1.040,00 2.080.000,00

 

 CENTRAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS 
  

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 PREGÃO N. 2011/94 - Presencial. Objeto: Aquisição de junta de borracha fl exível. 
Recebimento das propostas às 9h do dia 26.05.2011, Sala Guanabara, na Avenida 
da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP. Edital gratuito disponível na Internet 
(http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Com-
pras e Licitações no endereço acima.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 

  

 AVISO DE LICITAÇÃO   

    PREGÃO N. 2011/40  - Presencial. Objeto: Aquisição de Válvula de Retenção, Tipo Porti-
nhola, DN 400 MM e DN 100 MM. Recebimento das propostas às 9h do dia 27.05.2011, na 
Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP na Sala Guanabara. Edital gratuito 
disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br).

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES      
 Campinas, 13 de maio de 2011 

  

 RESUMO DE CONTRATO 
  

 Contrato n. 2011/5141; Contratada: Locativa Locação de Veículos Ltda - ME; Pregão n. 59/2011; 
objeto: Serv. Locação Ônibus c/ Motorista; vigência: 12 meses; valor total: R$ 174.000,00.
Contrato n. 2011/5140; Contratada: Sigepi Comércio de Equipamentos Industriais Ltda; C.D n. 
02/2011; objeto: Manut. Bombas Peristálticas; vigência: 12 meses; valor total: R$ 176.829,06.

  DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES 

  

  

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

 Aditamento n.07 ao contrato n. 2004/3794; C.D nº 2004/07; Contratada: Adelino da Ponte; 
objeto: Locação. Imóvel p/ Rádio Educativa; vigência prorrogada por mais 12 meses; valor 
adit. R$ 26.638,81. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES   

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 CANCELAMENTO DE PERMISSIONÁRIO   

 A Ilmo. Sra. Presidente da  SETEC - Serviços Técnicos Gerais , no uso das atribui-
ções que lhe conferem a legislação em vigor,  CANCELA DE OFÍCIO  os permissio-
nários abaixo relacionados: 
CATEGORIA: FEIRA-LIVRE
NOME – MATRÍCULA 
EMERSON DA SILVA ALVES – 11993
VALDIR LEANDRO DOS SANTOS – 15540
DAYANE SOUZA OLIVEIRA – 15541
SANDRA APARECIDA DA ROCHA – 15551
ROBSON APARECIDO BRISTOTTI – 15582
REGINA EDUARDO – 15586

CATEGORIA: BANCA DESMONTÁVEL 
NOME – MATRÍCULA 
RITA DE CÁSSIA FHAL DE OLIVEIRA - 14809

CATEGORIA: MESAS E CADEIRAS
NOME – MATRÍCULA 
TOGIDA PASTELARIA LTDA ME – 13385
ELISANGELA DAMIANA DA CONCEIÇÃO – 15011
DOM BILAC BAR E RESTAURANTE LTDA – ME – 15394

CATEGORIA: PAINEL 
NOME – MATRÍCULA 
MARANATA-KAFIRA COMERCIO DE ROUPAS LTDA – 13899 
UNIBANCO AIG SEGUROS S.A. – 14100
UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS SA – 14292
AUTO POSTO PORTAL MIRANDÓPOLIS – 14168
CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA – 14217
PHARMA PLUS LTDA – EPP – 14271
BANCO ABN AMRO REAL S.A. – 14297
ADAPTACAMP COMÉRCIO E SERVIÇOS VEICULARES – MAT. 14529
CORSEX GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – 14852 
TORINO BAR E RESTAURANTE LTDA – 14976
EMGRECAMP DISTR. DE ENGRENAGENS LTDA – 15108
LONDRES COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA – 15138
CASA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA – 15152
JR MARTINS MÓVEIS ME – 15156 
AMIGO VEÍCULO LTDA ME – 15160 
VILLA SOUSAS EVENTOS LTDA – 15166
SALMO 91 INFORMÁTICA E IDIOMAS LTDA – 15347
INTERATIVA CRM SERV. DE ATT E RALAC. LTDA – 15436 

Campinas, 08 de maio de 2011. 
TEREZA NASCIMENTO ROCHA DÓRO

Presidente da SETEC 

 PODER LEGISLATIVO 

 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

 29A. REUNIÃO ORDINÁRIA 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER REA-
LIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2011 (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 18:00 
HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 

  PRIMEIRA PARTE  
 PEQUENO EXPEDIENTE  
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa. 
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário. 
3 - Comunicados dos Srs. Vereadores. 
 SEGUNDA PARTE 
 ORDEM DO DIA  
 Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno:  
 01)  1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 669/10, Processo n. 206.927, de auto-
ria do Sr. Vereador Artur Orsi, que “Dispõe sobre a publicação dos contratos e ajustes 
fi rmados pelas entidades da Administração Indireta do Município e dá outras provi-
dências”. Parecer n. 875/10 da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável.
 02)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 200/11, 
Processo n. 207.998, de autoria do Sr. Vereador Campos Filho, que “Concede o Diplo-
ma de Honra ao Mérito ao Red Bull Brasil”. 
 03)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 192/11, 
Processo n. 207.935, de autoria do Sr. Vereador Angelo Barreto, que “Concede o Di-
ploma de Honra ao Mérito ao Sindicato dos Trabalhadores da UNICAMP pelos 20 
anos de fundação”. 
 04)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 193/11, 
Processo n. 207.961, de autoria do Sr. Vereador Arly de Lara Romêo, que “Concede o 
Diploma de Honra ao Mérito à Irmandade Alcoólicos Anônimos de Campinas”. 
 05)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 178/11, 
Processo n. 207.894, de autoria do Sr. Vereador Miguel Arcanjo, que “Concede o 
Diploma de Mérito Esportivo Sérgio José Salvucci a Equipe de Futebol “Rappa da 
Maqua”. 
 06)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 141/11, Processo n. 
207.763, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o artigo 1° da Lei n. 13.149, 
de 14 de novembro de 2007, que Denomina Rua José Bigatto uma via pública do 
Município de Campinas”. Parecer n. 409/11, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, favorável. 
 07)  Matérias adiadas de reunião anterior.
 08)  Discussão e Votação da Ata 
 09)  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário. 
 TERCEIRA PARTE 
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente. 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 PEDRO SERAFIM 

 PRESIDENTE 
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 30A. REUNIÃO ORDINÁRIA 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER RE-
ALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2011 (QUARTA-FEIRA), ÀS 18:00 
HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 

  PRIMEIRA PARTE  
 PEQUENO EXPEDIENTE  
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa. 
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário. 
3 - Comunicados dos Srs. Vereadores. 
 SEGUNDA PARTE 
 ORDEM DO DIA  
 Incluído na pauta a requerimento de urgência n. 897/11, devidamente aprovado 
 01)  2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 74/11, Processo n. 207.466, de autoria do 
Sr. Vereador Francisco Sellin, que “Obriga os postos revendedores de combustíveis a 
exibirem em placa, informações da diferença em valor percentual, dos preços do litro 
do etanol comum em relação ao litro da gasolina comum, e dá outras providências”. 
Parecer n. 422/11, da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. 
 Incluído na pauta a requerimento de urgência n. 987/11, devidamente aprovado 
 02)  1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 227/11, Processo n. 208.087, de au-
toria do Sr. Vereador Tadeu Marcos, que “Obriga o Poder Executivo através da rede 
pública de saúde à fornecer declaração por escrito para o usuário quando houver a falta 
de um medicamento para fornecimento”. 
 Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno 
 03)  1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 670/10, Processo n. 206.928, de auto-
ria do Sr. Vereador Artur Orsi, que “Obriga o Poder Executivo a comunicar a Câmara 
Municipal o recebimento de solicitação de aprovação de loteamento no Município de 
Campinas e dá outras providências”. Parecer n. 327/11, da Comissão de Constituição 
e Legalidade, favorável. 
 04)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 177/11, 
Processo n. 207.893, de autoria do Sr. Vereador Miguel Arcanjo, que “Concede o Di-
ploma de Mérito Esportivo Sérgio José Salvucci ao Sr. Florisvaldo Lisboa de Brito”. 
Parecer n. 414/11, da Comissão Especial de Honraria, favorável. 
 05)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 130/11, 
Processo n. 207.696, de autoria do Sr. Vereador Arly de Lara Romêo, que “Concede a 
Medalha Carlos Gomes ao Professor Doutor Lutero Rodrigues”. Parecer n. 313/11, da 
Comissão Especial de Honraria, favorável. 
 06)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Resolução n. 160/11, Processo 
n. 207.808, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, que “Acrescenta alínea F ao artigo 52 e alínea G ao artigo 53 da Resolução n. 
842, de 18 de dezembro de 2009, que Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Campinas”. Parecer n. 415/11, da Comissão de Constituição e Legali-
dade, favorável. 
 07)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 204/11, 
Processo n. 208.002, de autoria do Sr. Vereador Sebá Torres, que “Concede o Diploma 
de Mérito Jornalístico Bráulio Mendes Nogueira à Luciana de Barros Leite Domin-
gues”. 
 08)  Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 210/11, 
Processo n. 208.037, de autoria do Sr. Vereador Sebá Torres, que “Concede o Diploma 
de Mérito Jornalístico Bráulio Mendes Nogueira à Sandra Regina Venâncio”. 
 09)  Matérias adiadas de reunião anterior
 10)  Discussão e Votação da Ata
 11)  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário. 
 TERCEIRA PARTE 
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente.
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 PEDRO SERAFIM 

 PRESIDENTE 
  

 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
  

 A  Comissão de Política Urbana  informa que realizará Audiência Pública no dia  23 de 
maio de 2011, segunda-feira, às 9h30 , no Plenário, na Av. da Saudade, 1004, Ponte Preta, 
para discussão do seguinte item:
PLO nº 03/11, Processo nº 207137, de autoria da Prefeitura Municipal, que “DISPÕE SO-
BRE O USO TOLERADO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.”  

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 VEREADOR ZÉ CARLOS 

 Presidente Da Comissão De Política Urbana 
  

 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
  

 A Câmara Municipal de Campinas torna público que será realizada Audiência Pública no 
dia  23 de maio, segunda-feira, às 14h30 , na Sala Sylvia Paschoal - Plenarinho, deste Le-
gislativo, Av. da Saudade, 1004, Ponte Preta, para Apresentação da Prestação de Contas do 
1° trimestre de 2011 da Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento ao artigo 12 da 
Lei Federal n.º 8.689/93.
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 VEREADOR PEDRO SERAFIM 

 PRESIDENTE 

 DIVERSOS 
 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

  

 A  Pró-Visão - Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual , Asso-
ciação sem fi ns lucrativos, CNPJ nº 51.917.995/0001-90, situada à Avenida Antonio 
Carlos Salles Júnior, 580 - Jardim Proença - Campinas - SP, através dos seus Sócios 
Contribuintes e Fundadores,  CONVOCA  todos os associados da entidade, bem como 
membros de todos os órgãos de Administração e Conselhos Técnico e Fiscal, para 
 Assembléia Geral Ordinária  conforme dados abaixo:
 DATA : 16 de maio de 2011 (segunda-feira).
 HORÁRIO : 18:30 horas em primeira convocação com quorum Estatutário e 19:00 
horas em segunda convocação com os presentes que houver.
 LOCAL : Sala de Reuniões da Pró-Visão - Sociedade Campineira de Atendimento 
ao Defi ciente Visual situada à Avenida Antonio Carlos Salles Júnior, 580- - Jardim 
Proença - Campinas - SP.
 PAUTA: 1)  Eleição dos Membros da Diretoria da Pró-Visão para cumprimento de 
mandato. 

 MESSIAS MARQUES RODRIGUES 
 Presidente Da PRÓ-VISÃO 

  

 EDITAL DE EXTRAVIO 
  

 A empresa  BLESSING CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA ., estabele-
cida nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, à Rua Armelino Rinaldi, n. 88, 
Pq. Residencial Vila União, inscrita no CNPJ n. 01.345.233/0001-99 e com inscrição 
Municipal n.º 42.257-6,  comunica  que encontram-se  extraviados  os seguintes docu-
mentos fi scais: - Notas Fiscais Prestação de Serviço de n.º 001 a 050 relativas à AIDF 
133 de 13/05/2007. - Livros Fiscais de modelo 1 correspondente ao anos de 1996 à 
2005 Se o mesmo não for encontrado no prazo de 03 (três) publicações, perderam 
seus efeitos legais. 

  

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 Centro Cultural Brasil - Estados Unidos / Campinas 

 O  Centro Cultural Brasil   Estados Unidos - Campinas  vem pelo presente edital 
 CONVOCAR  seus Associados para a  Assembléia Geral Ordinária  que se realizará 
à  Av. Julio Mesquita, 606 , nesta cidade de Campinas, no dia  31 de maio (terça-feira) 
do corrente ano às 19 horas  com a presença da maioria absoluta dos Associados com 
direito a voto ou, em segunda convocação, meia hora mais tarde, com qualquer núme-
ro de Associados e deliberando pela maioria simples dos presentes, conforme Estatuto 
da entidade, para tratarem dos seguintes  ASSUNTOS :
 I -  eleger e empossar os 7(sete) Conselheiros que comporão o terço renovável e os 
3(três) suplentes às vagas a serem preenchidas, aqueles com mandatos de três anos e 
estes com mandatos de um ano, para a composição do Conselho Deliberativo;
 II -  considerar as contas do exercício anterior com vistas à sua aprovação.
 

 Campinas, 04 de maio de 2011 
 LEÔNCIO MENEZES 

 Presidente Do Conselho Deliberativo 
  

 CONVOCAÇÃO 
  

  CASA DA SOPA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO NÚCLEO RESIDEN-
CIAL JARDIM PARAÍSO DE VIRACOPOS , nos termos de seu Estatuto Social, 
 CONVOCA  seus associados para participarem de  Assembléia Ordinária  para elei-
ção da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da entidade, a ser realizada no 
 dia  31/05/2011 , no horário das 18:00 às 20:00 horas, na sua sede social, localizada na 
Rua Iraí, nº 91 - Núcleo Res. Jd. Paraíso de Viracopos. Os interessados em participar 
da eleição, devem protocolizar chapas completas até o dia 26/05/2011, diretamente na 
sede social, no endereço acima, no horário comercial.
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 BENEDITA AP. FRANCO DE CAMARGO 

 Presidente 
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