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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 DECRETO Nº 17.848 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
 ALTERA O DECRETO Nº 13.835, DE 25 DE JANEIRO DE 2002, QUE 

“DISPÕE SOBRE O CONSELHO GESTOR DA APA, INSTITUÍDO PELA 
LEI Nº 10.850, DE 7 DE JUNHO DE 2001” 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 10.850, de 07 de junho de 2001, que criou a 
APA Campinas e dispôs sobre a constituição do Conselho Gestor da APA - CONGE-
APA, conforme Decreto nº 13.835, de 25 de janeiro de 2002; e 
CONSIDERANDO a redenominação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
para Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, na forma pre-
vista no art. 11 do Decreto nº 17.837, de 01 de janeiro de 2013, 
DECRETA:
 Art 1º  Fica alterada a alínea “d” do inciso I e o § 6º do artigo 3º do Decreto nº 13.835, 
de 25 de janeiro de 2002, que passa a vigorar com seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................... 
I -. ............................................................. 
d) Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável;
 ................................................................... 
 §  6º A Secretaria Executiva do Conselho será exercida pela Secretaria Municipal do 
Verde e do Desenvolvimento Sustentável; 
  ............................................................... “  (NR)
 Art 2º  Fica alterado o artigo 8º do Decreto nº 13.835, de 25 de janeiro de 2002, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
 “ Art. 8ºA Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável assegu-
rará a viabilidade dos trabalhos do Conselho Gestor da APA, fornecendo os meios 
necessários para a sua instalação e funcionamento ”.  (NR)
 Art.3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
 REDIGIDO NO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUN-
TOS JURÍDICOS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO OFICIO GS/SVDS Nº 005/2013, 
E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

  

 DECRETO Nº 17.849 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO GESTOR DA PLATAFORMA 

CIDADES SUSTENTÁVEIS. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o Programa Cidades Sustentáveis da Rede Nossa São Paulo, do 
Instituto Ethos, e da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, o qual 
tem o objetivo de sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas para que as cidades 
brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável;
CONSIDERANDO que o escopo a ser atingido pelo Programa é a construção de 
cidades inclusivas, prósperas, criativas, educadoras, saudáveis e democráticas, que 
proporcionem uma boa qualidade de vida aos cidadãos e que permitam a participação 
da sociedade em todos os aspectos relativos à vida pública;
CONSIDERANDO a necessidade de articulação transversal com vistas à consolida-
ção e atualização permanente de informações que possam ser utilizadas no planeja-
mento e acompanhamento das políticas públicas, e como instrumento de gestão por 
indicadores e metas;
CONSIDERANDO o princípio da transparência;
CONSIDERANDO que a Plataforma Cidades Sustentáveis prevê uma agenda para a sus-
tentabilidade das cidades que aborda as diferentes áreas da gestão pública, em 12 (doze) 
eixos temáticos, com indicadores gerais associados aos eixos da plataforma, e incorpora de 
maneira integrada as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural; 
CONSIDERANDO que a Carta Compromisso prevê a divulgação do documento 
“Diagnóstico da Situação Atual”, o qual deve conter os indicadores básicos da Pla-
taforma Cidades Sustentáveis, referência para o estabelecimento de Plano de Metas, 
contemplando os 12 (doze) eixos da Plataforma para os 04 (quatro) anos da gestão;
 DECRETA: 
 Art. 1º  Fica criado o Grupo Gestor da Plataforma Cidades Sustentáveis.
 Art. 2º  O Grupo Gestor coordenará o trabalho de pesquisa e consolidação de informa-
ções necessárias ao cálculo dos 100 (cem) indicadores de sustentabilidade previstos 
na Plataforma Cidades Sustentáveis e a elaboração de Plano de Metas, tendo como 
referência os 12 (doze) eixos da referida Plataforma, divulgando-os até 2 de abril de 
2013 e atualizando-os nos demais prazos previstos na Carta Compromisso.
 Art. 3º  O Grupo Gestor terá a seguinte composição:
 I -  Coordenação Geral;
 II -  Coordenação Institucional;
 III -  Coordenação de Planejamento;
 IV -  Coordenação Executiva;
 V -  Apoio à Coordenação Executiva.
 Art. 4º  O Grupo Gestor solicitará às Secretarias Municipais, às empresas e entidades 
detentoras das informações necessárias, a indicação de interlocutor para compor o 

Grupo Técnico Municipal, devendo cada interlocutor organizar o trabalho setorial de 
pesquisa e planejamento para a consolidação dos indicadores e a defi nição das metas.
 Art. 5º  Os membros da Coordenação do Grupo Gestor mencionadas no artigo 3º deste 
Decreto serão nomeados através de Portaria do Prefeito, sendo composto respectiva-
mente pelo:
 I -  Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável;
 II -  Vice-prefeito;
 III -  Secretário Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Urbano;
 IV -  Coordenador(a) do Relatório de Sustentabilidade da SANASA;
 V -  Representante da Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.
 Art. 6º  O Grupo Gestor coordenará a organização e o funcionamento do Grupo Técni-
co Municipal, cabendo a cada Secretaria Municipal, empresa ou entidade, fornecer os 
meios necessários ao desenvolvimento das tarefas de cada interlocutor.
 Art. 7º  O Grupo Gestor fi ca autorizado a requisitar diretamente a quaisquer órgãos as 
informações necessárias para a consecução de suas fi nalidades, sendo que os órgãos 
municipais deverão atender a requisição no prazo fi xado.
 Art. 8º  Os membros do Grupo Gestor e do Grupo Técnico Municipal não perceberão, 
a qualquer título, remuneração adicional pela participação nos trabalhos, considerados 
de relevante contribuição ao Município.
 Art. 9º  As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta das dotações orça-
mentárias já existentes.
 Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 11.  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
 REDIGIDO NO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SUNTOS JURÍDICOS, CONFORME OS ELEMENTOS CONSTANTES NO PROTOCOLADO Nº 13/10/01328, 
EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

 DECRETO Nº 17.850 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
 REGULAMENTA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 14.477, DE 01 DE NO-

VEMBRO DE 2012, QUE “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CENSO 
DA ECONOMIA VERDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 D  ECR  ETA  :  
 Art. 1º  Este decreto regulamenta a Lei nº 14.477, de 01 de novembro de 2012, que 
“Dispõe sobre a criação do Censo da Economia Verde no âmbito do Município de 
Campinas e dá outras providências”.

 CAPÍTULO I 
 DO OBJETO DO CENSO 

 Art. 2º  O Censo da Economia Verde se constituirá de um cadastro, por processo au-
todeclaratório e por busca ativa, de munícipes, empresas, entidades, locais e demais 
atores que se enquadrem em uma ou mais das seguintes áreas:
 I -  entidades ambientalistas;
 II -  ecoeducação;
 III -  ecocidadãos;
 IV -  ecoprodução;
 V -  ecoserviços;
 VI -  ecoturismo;
 VII -  pontos de descarte e reciclagem de resíduos.
 § 1º  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá, a seu critério 
e a qualquer momento, alterar, adicionar ou remover áreas abrangidas pelo Censo da 
Economia Verde.
 § 2º  Munícipes, empresas, entidades, locais e demais atores que não se enquadrem nas 
áreas acima mencionadas poderão realizar seu cadastro no Censo da Economia Verde, 
estando seu cadastro, no entanto, sujeito a avaliação e aprovação pela Secretaria do 
Verde e do Desenvolvimento Sustentável.
 Art. 3º  Para fi ns deste Decreto, entende-se por:
 I -  entidades ambientalistas:  entidades ofi ciais sem fi ns lucrativos, reconhecidas por 
lei, com atuação focada nos temas da ecologia, meio ambiente e sustentabilidade que 
comprovadamente desenvolvam ao menos uma das seguintes ações:
 a)  atividades em educação ambiental, preservação e conservação do meio ambiente;
 b)  atividades em reciclagem, associativismo, cooperativismo em reciclagem;
 c)  pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e iniciativas ambientais visando a sus-
tentabilidade;
 d)  atividades em reservas, parques, nascentes, tribos indígenas, quilombos, comu-
nidades locais, rurais e ribeirinhas focada nos temas da ecologia, meio ambiente e 
sustentabilidade;
 e)  prestação de assessoria ou consultoria técnica na área ambiental.
 II -  ecoeducação:  área de atuação de profi ssionais ou empresas do setor da educação e 
conscientização (pública ou privada, formal ou informal), da comunicação social e da 
cultura, que realizem formação da sociedade sobre os temas de meio ambiente e susten-
tabilidade e que comprovadamente desenvolvam ao menos uma das seguintes ações:
 a)  atividades de formação educacional sobre ecologia, meio ambiente, economia ver-
de, sustentabilidade e/ou reciclagem;
 b)  serviços de conteúdo jornalístico ou de comunicação social focado em ecologia, 
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meio ambiente, economia verde, sustentabilidade e/ou reciclagem;
 c)  ofi cinas, teatro, cinema, música e encontros sociais envolvendo ecologia, meio am-
biente, economia verde, sustentabilidade e/ou reciclagem;
 d)  cursos, palestras, treinamentos e participação em Conselhos Municipais de meio 
ambiente.
 III -  ecocidadãos:  pessoas físicas de todas as idades que se identifi quem com as questões 
de ecologia, meio ambiente, economia verde, sustentabilidade e reciclagem e desejem 
participar do Censo da Economia Verde como colaboradores, divulgadores, fornece-
dores de informação e fi scais voluntários dos demais atores participantes do processo.
 IV -  ecoprodução:  área de atuação de produtores de bens de consumo que comprova-
damente utilizem ao menos um dos seguintes critérios:
 a)  componentes sustentáveis (reciclado/reciclável) - mínimo de 20%, citados textual-
mente no rótulo/embalagem do produto;
 b)  matérias-primas sustentáveis: recicladas, reutilizadas, orgânicas, extrativistas culti-
váveis, não danosas ao meio ambiente;
 c)  embalagens em mínima quantidade, feitas de materiais recicláveis/ reciclados, e 
ambientalmente responsáveis;
 d)  métodos de produção e transporte utilizando fontes de energia limpa, mínimo con-
sumo de água, tratamento de efl uentes com destinação ambientalmente responsável;
 e)  logística reversa pós-consumo;
 V -  ecoserviços:  toda oferta de bens intangíveis, oriunda de conhecimento pessoal ou 
técnico especializado, prestado por empresas ou profi ssionais liberais/autônomos, que 
comprovadamente desenvolvam ao menos uma das seguintes ações:
 a)  atividades de planejamento, certifi cação, prevenção, preservação, manutenção, 
instruções/defesas especializadas, fi scalização, administração e manejo com possível 
risco ou impacto ambiental;
 b)  oferta de mão-de-obra especializada em meio ambiente, reparação, refl orestamento 
e jardinagem, construção sustentável;
 c)  atividades de saneamento, remoção, descontaminação, despoluição, limpeza profi s-
sional, usinas de energia limpas, transporte efi ciente, aterros sanitários especializados, 
tratamento de gases e químicos de maneira ambientalmente responsável;
 d)  solução de problemas ambientais causados por práticas ilegais ou acidentais com 
impacto no meio ambiente;
 e)  coleta seletiva, reciclagem, comercialização de sucata, subprodutos reutilizados
em indústrias diversas, reprocessamento de lixo/resíduos;
 f)  comunicação social verde, tecnologia e energia limpa, logística reversa pós-consumo;
 g)  direito ambiental, arquitetura, engenharia, construções sustentáveis, prestadores de 
serviços ambientais diversos.
 VI -  ecoturismo:  área de atuação de profi ssionais ou empresas do setor de turismo e agro-
turismo com atuação focada nos temas do turismo de aventura, meio ambiente e sustenta-
bilidade que comprovadamente desenvolvam ao menos uma das seguintes ações:
 a)  atividades de formação especializada em ecoturismo com pelo menos 80 (oitenta) 
horas semestrais sobre ecologia, agroecologia, meio ambiente, sustentabilidade, turis-
mo de aventura e agroturismo;
 b)  serviços de agenciamento de turismo especializado em ecologia, meio ambiente, 
sustentabilidade, turismo de aventura e agroturismo;
 c)  infraestrutura hoteleira (com ou sem certifi cação) desde que pratique os conceitos 
ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, turismo de aventura e agroturismo;
 d)  profi ssionais do turismo com curso sobre ecologia, meio ambiente, sustentabilida-
de, turismo de aventura e agroturismo;
 e)  gerenciamento de parques e reservas naturais com utilização racional do meio am-
biente, além de práticas ecológicas e sustentáveis;
 f)  gastronomia orgânica.
 VII - pontos de descarte e reciclagem de resíduos:  todo local apto a receber e desti-
nar adequadamente resíduos passíveis de reciclagem ou reutilização, entregues pelos 
munícipes de maneira voluntária ou mediante pagamento pelos materiais. Estes locais 
poderão estar vinculados ao primeiro, segundo e terceiro setores.

 CAPÍTULO II 
 DO PROCESSO DE CADASTRAMENTO 

 Art. 4º  O cadastro que formará o Censo da Economia Verde se dará por iniciativa 
voluntária dos interessados atuantes nas áreas mencionadas no art. 2º deste Decreto e 
por busca ativa.
 Parágrafo único.  Cabe ao Executivo Municipal promover a participação e divulgar 
o Censo da Economia Verde, utilizando-se dos veículos de comunicação que julgar 
conveniente.
 Art. 5º  O cadastro será feito exclusivamente por meio eletrônico, em formulários 
disponibilizados no sítio da Prefeitura Municipal de Campinas.
 Art. 6º  A entidade ambientalista que opte por fazer o cadastro no Censo da Economia 
Verde deverá fornecer, no mínimo, as seguintes informações: 
 I -  identifi cação da entidade ambientalista:
 a)  nome;
 b)  razão social; 
 c)  sigla; 
 d)  CNPJ; 
 e)  estrutura legal.
 II -  informações para contato com entidade ambientalista:
 a)  endereço completo; 
 b)  telefone; 
 c)  e-mail; 
 d)  página na Internet.
 III -  informações sobre atos constitutivos e representação da entidade:
 a)  registro da Ata de formação, constando Cartório, data e número de registro;
 b)  registro do estatuto (versão atual), constando data e número de registro;
 c)  ata(s) de eleição e posse da diretoria ou órgão equivalente em exercício, constando 
data e número de registro;
 d)  composição atual da diretoria ou órgão equivalente.
 IV -  responsável legal:
 a)  nome;
 b)  cargo/função;
 c)  CPF;
 d)  endereço;
 e)  telefone; 
 f)  e-mail; 
 g)  período do mandato.
 V-  objetivos e fi nalidades:
 a)  objetivo geral.
 VI -  informações sobre atividades desenvolvidas:

 a)  atividades principais; 
 b)  áreas temáticas em que as atividades são desenvolvidas;
 c)  área de abrangência das atividades institucionais; 
 d)  principais projetos desenvolvidos pela entidade no ano anterior;
 e)  principal público alvo dos projetos.
 Parágrafo único.  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá, a 
seu critério e a qualquer momento, alterar, adicionar ou remover itens exigidos para o 
cadastro das entidades ambientalistas.
 Art. 7º  As pessoas jurídicas da área de ecoeducação que optem por fazer o cadastro 
no Censo da Economia Verde deverão fornecer, no mínimo, as seguintes informações:
 I -  identifi cação:
 a)  nome;
 b)  razão social; 
 c)  sigla; 
 d)  CNPJ; 
 e)  estrutura legal.
 II -  informações para contato:
 a)  endereço completo; 
 b)  telefone; 
 c)  e-mail; 
 d)  página na Internet.
 III -  responsável legal:
 a)  nome;
 b)  cargo/função;
 c)  CPF;
 d)  endereço;
 e)  telefone; 
 f)  e-mail.
 IV -  objetivos e fi nalidades:
 a)  objetivo geral.
 V -  informações sobre atividades desenvolvidas:
 a)  atividades principais; 
 b)  áreas temáticas em que as atividades são desenvolvidas;
 c)  área de abrangência das atividades institucionais; 
 d)  principais projetos desenvolvidos no ano anterior;
 e)  principal público alvo dos projetos.
 Parágrafo único.  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá,
a seu critério e a qualquer momento, alterar, adicionar ou remover itens exigidos para 
o cadastro das pessoas jurídicas da área de ecoeducação.
 Art. 8º  Os ecocidadãos que optem por fazer o cadastro no Censo da Economia Verde 
deverão fornecer, no mínimo, as seguintes informações:
I - identifi cação:
a) nome;
b) CPF; 
c) RG.
 II -  informações para contato:
 a)  endereço completo; 
 b)  telefone; 
 c)  e-mail; 
 d)  página na Internet.
 III -  informações sobre atividades desenvolvidas:
 a)  atividades principais; 
 b)  áreas temáticas em que as atividades são desenvolvidas;
 c)  área de abrangência das atividades institucionais; 
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 d)  principais projetos desenvolvidos no ano anterior;
 e)  principal público alvo dos projetos.
 Parágrafo único.  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá, a 
seu critério e a qualquer momento, alterar, adicionar ou remover itens exigidos para o 
cadastro de ecocidadãos.
 Art. 9º  As pessoas jurídicas da área de ecoprodução que optem por fazer o cadastro 
no Censo da Economia Verde deverão fornecer, no mínimo, as seguintes informações:
 I -  identifi cação:
 a)  nome;
 b)  razão social; 
 c)  CNPJ; 
 d)  estrutura legal.
 II -  informações para contato:
 a)  endereço completo; 
 b)  telefone; 
 c)  e-mail; 
 d)  página na Internet.
 III -  responsável legal:
 a)  nome;
 b)  cargo/função;
 c)  CPF;
 d)  endereço;
 e)  telefone; 
 f)  e-mail.
 IV -  informações sobre produtos desenvolvidos:
 a)  produtos principais; 
 b)  áreas de desenvolvimento de produtos;
 c)  número de licença ambiental que autoriza a atividade e validade, se for exigível;
 d)  área de abrangência das atividades institucionais; 
 e)  principais produtos desenvolvidos nos últimos anos;
 f)  principal público alvo dos produtos.
 Parágrafo único.  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá, a 
seu critério e a qualquer momento, alterar, adicionar ou remover itens exigidos para o 
cadastro das pessoas jurídicas da área de ecoprodução.
 Art. 10.  As pessoas jurídicas da área de ecoserviços que optem por fazer o cadastro 
no Censo da Economia Verde deverão fornecer, no mínimo, as seguintes informações:
 I -  identifi cação:
 a)  nome;
 b)  razão social; 
 c)  CNPJ; 
 d)  estrutura legal.
 II -  informações para contato:
 a)  endereço completo; 
 b)  telefone; 
 c)  e-mail; 
 d)  página na Internet.
 III -  responsável legal:
 a)  nome;
 b)  cargo/função;
 c)  CPF;
 d)  endereço;
 e)  telefone; 
 f)  e-mail.
 IV -  informações sobre serviços prestados:
 a)  serviços principais; 
 b)  áreas de oferta de serviços;
 c)  área de abrangência das atividades institucionais; 
 d)  principais serviços prestados nos últimos anos;
 e)  principal público alvo dos serviços.
 Parágrafo único.  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá, a 
seu critério e a qualquer momento, alterar, adicionar ou remover itens exigidos para o 
cadastro das pessoas jurídicas da área de ecoserviços.
 Art. 11.  As pessoas jurídicas da área de ecoturismo que optem por fazer o cadastro 
no Censo da Economia Verde deverão fornecer, no mínimo, as seguintes informações:
 I -  identifi cação:
 a)  nome;
 b)  razão social; 
 c)  CNPJ; 
 d)  estrutura legal;
 II -  informações para contato:
 a)  endereço completo; 
 b)  telefone; 
 c)  e-mail; 
 d)  página na Internet;
 III -  responsável legal:
 a)  nome;
 b)  cargo/função;
 c)  CPF;
 d)  endereço;
 e)  telefone; 
 f)  e-mail;
 IV -  informações sobre serviços de turismo prestados:
 a)  serviços principais; 
 b)  áreas de oferta de serviços;
 c)  área de abrangência das atividades institucionais; 
 d)  principais serviços prestados nos últimos anos;
 e)  principal público alvo dos serviços.
 Parágrafo único.  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá, a 
seu critério e a qualquer momento, alterar, adicionar ou remover itens exigidos para o 
cadastro das pessoas jurídicas da área de ecoturismo.
 Art. 12.  O cadastro de pontos de descarte e reciclagem de resíduos deverá conter, no 
mínimo, as seguintes informações:
 I -  identifi cação do local:
 a)  nome;
 b)  razão social; 

 c)  endereço completo; 
 d)  telefone; 
 e)  e-mail; 
 f)  página na Internet.
 II -  informações sobre serviços prestados:
 a)  tipo de serviço prestado (entrega de materiais, compra de materiais, reciclagem);
 b)  número de licença ambiental que autoriza a atividade e validade;
 c)  tipos de materiais coletados; 
 d)  horário de funcionamento;
 § 1º  O cadastro preliminar de pontos de descarte e reciclagem de resíduos poderá ser 
feito por ecocidadãos já cadastrados, sem necessidade de consulta prévia aos locais de 
descarte e reciclagem.
 § 2º  O cadastro preliminar será validado posteriormente pelo responsável pelo local, 
passando assim a fazer parte do Censo da Economia Verde.
 § 3º  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá, a seu critério e 
a qualquer momento, alterar, adicionar ou remover itens exigidos para o cadastro de 
pontos de descarte e reciclagem de resíduos.
 Art. 13.  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá, a seu crité-
rio exclusivo, recusar ou excluir cadastros que:
 I -  não estejam em acordo com os conceitos da Economia Verde por ela estabelecidos;
 II -  apresentem dados incompletos, incorretos, informações imprecisas ou ausência 
de meios de contato; 
 III -  tenham sido alvo de denúncias devidamente apuradas pelo órgão competente, 
resguardados os direitos de defesa à parte denunciada.

 CAPÍTULO II 
 ATRIBUIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO “VERDE” 

 Art. 14.  A participação no Censo da Economia Verde classifi cará os atores como “Ver-
des”, podendo os atores utilizar na sua publicação o Selo Verde da Secretaria do Verde 
e do Desenvolvimento Sustentável, apenas quando este lhe for atribuído.
 § 1º  A atribuição da classifi cação “Verde” se dará mediante validação das informações 
prestadas pelo interessado quando do cadastramento.
 § 2º  A classifi cação “Verde” não representa garantia, chancela ou qualquer espécie 
de confi rmação por parte da Prefeitura Municipal de Campinas da adoção de práticas 
sustentáveis pelos atores.
 § 3º  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá, a seu critério e 
a qualquer momento, alterar, atribuir ou remover a classifi cação “Verde” dos partici-
pantes do Censo da Economia Verde, desde que justifi cado.
 § 4º  A simples oferta de pontos de descarte e reciclagem de resíduos por parte de 
estabelecimentos comerciais não os tornará aptos a receber a classifi cação “Verde”.

 CAPÍTULO III 
 DA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 Art. 15.  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável divulgará com pe-
riodicidade anual, no sítio da Prefeitura Municipal de Campinas, relatório com os 
resultados do Censo da Economia Verde.
 § 1º  A divulgação a que se refere o  caput  deste artigo constará dos seguintes produtos:
 I -  dados estatísticos quantitativos das diversas áreas abrangidas pelo Censo da Eco-
nomia Verde;
 II -  listagem completa de todos os atores cadastrados no sistema;
 III -  informações de contato dos atores cadastrados, respeitadas as informações pri-
vadas ou sigilosas;
 IV -  mecanismos de busca e fi ltro de informações para os usuários.
 § 2º  As informações obtidas por meio do Censo da Economia Verde poderão também 
ser divulgadas em formato de mapa interativo, mostrando a localização dos atores 
cadastrados.
 § 3º  A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável poderá, a seu critério e 
a qualquer momento, alterar, adicionar ou remover itens da divulgação dos resultados 
do Censo da Economia Verde.
 Art. 16.  Na página de divulgação dos resultados do Censo da Economia Verde de-
verão constar os dizeres: “Não existe vínculo entre as entidades e munícipes cadas-
trados e a Prefeitura Municipal de Campinas, exceto quando disposto em contrário. 
A divulgação das informações neste sítio não atesta a legitimidade destas, sendo as 
informações constantemente fi scalizadas pelos cidadãos através da internet. A Pre-
feitura Municipal de Campinas não se responsabiliza por informações, teores, veri-
fi cações, comprovações, certifi cações, legitimidade, origem, veracidade, idoneidade, 
autenticidade, acuracidade, pertinência ou quaisquer créditos ou reconhecimento de 
direitos sobre dados e informações prestadas pelos interessados em manter cadastro no 
Censo da Economia Verde. A classifi cação ‘Verde’ não representa garantia, chancela 
ou qualquer espécie de confi rmação ou auditagem, por parte da Prefeitura Municipal 
de Campinas, da adoção de práticas sustentáveis pelos atores. “
 Art. 17.  A divulgação do Censo da Economia Verde deverá fazer distinção entre os ato-
res apenas cadastrados e aqueles que tiveram as informações prestadas validadas, tendo 
sido atribuído o Selo Verde da Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável.

 CAPÍTULO IV 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 18.  A participação no Censo da Economia Verde não implicará em qualquer custo para 
o interessado.
 Art. 19.  Na possibilidade de contratação de prestadores de serviços para a execução do Cen-
so da Economia Verde, esta deverá ocorrer por processo licitatório, ou por chamamento pú-
blico, no caso de convênios, para permitir a participação de parceiros privados na realização 
do censo através da captação de recursos sem qualquer ônus para o poder público municipal 
ou a partir da associação de marcas de atores privados a esta iniciativa.
 Art. 20.  As informações obtidas por meio do Censo da Economia Verde subsidiarão o Ban-
co de Dados Ambientais do Município.
 Art. 21.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 22.  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
 REDIGIDO NO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, 
NOS TERMOS DO PROTOCOLADO Nº 2012/08/09113, EM NOME DA CMC - VER. JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO OLIVEI-
RA, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 
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 DECRETO Nº 17.851 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
 DISPÕE SOBRE O PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE GEREN-

CIAMENTO DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA PARA SITUAÇÕES DE 
DESASTRES E ALTERA O DECRETO Nº 17.535, DE 09 DE MARÇO DE 
2012, QUE “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS E 

TRABALHO DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA - GETAH” 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
 CONSIDERANDO  o disposto no art. 84, VI, “a” da Constituição Federal;
 CONSIDERANDO  a necessidade de estabelecer procedimentos para o desenvolvi-
mento da política de cooperação humanitária no âmbito municipal com o objetivo de 
responder, com rapidez, a situações de emergências humanitárias causadas por desastres;
 CONSIDERANDO  o compromisso estabelecido do Município de Campinas com a 
Campanha Mundial para a Redução de Desastres da Estratégia Internacional para a 
Redução de Desastres;
 CONSIDERANDO  a necessidade de otimizar a utilização doCartão de Pagamento de 
Defesa Civil - CPDC para as ações de defesa civil, que visa auxiliar a Administração 
Pública no controle dos gastos, com agilidade e segurança;
 DECRETA:  

 Art 1º  Fica criado o  “ Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Assistência 
Humanitária para Situações de Desastres”, nos termos do Anexo único, que integra 
este Decreto.

 Art. 2º  Fica alterado o art. 2º do Decreto nº 17.535, de 09 de março de 2012, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Ao Grupo de Estudos e Trabalho de Assistência Humanitária - GETAH, de 
caráter permanente, compete:
I - elaborar o Plano Integrado de Gerenciamento de Assistência Humanitária, visando 
melhor capacidade de resposta do poder público em caso de desastre, situação de 
emergência ou estado de calamidade pública;
II - o assessoramento e acompanhamento da utilização do Cartão de Pagamento de 
Defesa Civil - CPDC, destinado a ações de socorro, assistência e restabelecimento,a 
ser utilizado exclusivamente em situações de emergência ou estado de calamidade 
pública, como meio de pagamento de despesas;
III - prover alívio imediato, aumentar a resiliência a desastres socioambientais e esti-
mular a recuperação e o desenvolvimento sustentável de pessoas afetadas por desastres;
IV - adotar princípios humanitários nos assuntos relacionados com a cooperação e 
assistência humanitária nos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e 
Defesa Civil, com neutralidade, imparcialidade e independência como estratégia per-
manente.” (NR)

 Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 4º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 Campinas, 23 de janeiro de 2013 

 JONAS DONIZETTE 
 Prefeito Municipal 

 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 
 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos 

 REDIGIDO NO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-

SUNTOS JURÍDICOS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO Nº 

12/10/58.975, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 

 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

ANEXO ÚNICO
Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de 

Assistência Humanitária para Situações de Desastres 
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1. Apresentação 

O Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Assistência Humanitária para 
Situações de Desastres consiste em um conjunto de medidas planejadas pela 
Prefeitura de Campinas para socorrer com rapidez e eficácia vítimas atingidas por 
Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública. 

Quando necessário, o conjunto de procedimentos é desencadeado pelos órgãos que 
integram o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SIMPDEC) dentre os 
quais estão: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Hospital 
Municipal “Dr. Mário Gatti”, Serviços Técnicos Gerais (SETEC), Informática de 
Municípios Associados (IMA), Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social (SMCAIS), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - Departamento de 
Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal de Comunicação (SMC), Secretaria 
Municipal de Chefia de Gabinete (SMCG), Centrais de Abastecimento de Campinas 
(CEASA), Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (SANASA), Corpo 
de Bombeiros e Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC). 

A integração entre os órgãos é fator primordial para se evitar falhas na comunicação 
e, por consequência, comprometer o andamento das ações. Desse modo, é muito 
importante atribuir ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC, a 
responsabilidade de contribuir no processo de planejamento, articulação, coordenação 
e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil, bem como o 
atendimento a desastres em todo o território do município de Campinas. 

Cabe salientar que o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil é constituído 
pelos órgãos da Administração Pública Municipal, Empresas de Economia Mista, 
Autarquias, por entidades privadas e pela comunidade, sob a coordenação do 
Departamento de Defesa Civil 

2. Finalidade 

O Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Assistência Humanitária para 
Situações de Desastres tem como finalidade estabelecer diretrizes coordenadas, 
visando melhorar a capacidade de resposta do Poder Público em caso de desastre, 
Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP). 

As diretrizes do Plano baseiam-se no Sistema de Comando em Operações (SCO), 
como ferramenta gerencial para coordenar os atendimentos, operações de resposta em 
situações críticas, envolvendo grande número de vítimas fatais, conforme 
estabelecido no Decreto Nº 17.783 de 28 de novembro de 2012, que dispõe sobre a 
Reorganização do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, em seu Art. 13.

As ações humanitárias englobam um conjunto de atividades relativas a setores 

cruciais: água e saneamento, segurança alimentar, abrigo, donativos, atendimento de 
saúde, manejo de cadáveres e atendimento à família enlutada.  

3. Referências Legais 

O Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Assistência Humanitária para 
Situações de Desastres surgiu a partir da necessidade de reorganizar o Sistema 
Municipal de Proteção e Defesa Civil (SIMPDEC), que considerou como 
fundamental a integração entre os diferentes órgãos que compõem esse Sistema. 

Com a publicação do Decreto nº 17.534, de 9 de março de 2012, no Diário Oficial do 
Município, especificando que as atividades de primeiro atendimento em situações de 
desastres são de responsabilidade do Município e que os órgãos da Administração 
Municipal devem disponibilizar os meios e recursos existentes para o bom 
desempenho de suas ações, foi criado o Grupo de Estudos e Trabalho de Assistência 
Humanitária (GETAH), conforme Decreto nº 17.535, publicado na mesma data, é 
composto por representantes, titulares e suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal. 
Esse Grupo de Estudos teve como principal missão elaborar o Plano de Assistência 
Humanitária tendo em vista melhorar a capacidade de atendimento do Poder Público 
em caso de desastres que possam vir a acometer o município e tem como base legal 
decretos, portarias, manuais, apostilas e procedimentos operacionais. 

Dispositivos Legais: 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012. 
Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de 
Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e 
monitoramento de desastres; altera as Leis n os 12.340, de 1 de dezembro de 2010, 
10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de 
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. 

Lei Federal nº 12.435/2011, de 6 de julho de 2011. 
Regulamenta o Sistema Único de Assistência Social – SUAS e altera alguns 
dispositivos da Lei Orgânica de Assistência Social - Lei no 8.742/1993. 

Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.  
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social no Brasil. 

Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. 
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Institui o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Protocolo Nacional para Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em Situação de 
Desastres, elaborado a partir do Decreto Presidencial s/nº de 03/02/2011 

Decreto Municipal n° 16.706, de 21 de julho de 2009. 
Dispõe sobre implantação da Rede de Alerta de Desastres do Sistema Municipal de 
Defesa Civil de Campinas e dá outras providências. 

Decreto Municipal nº 17.535, de 09 de março de 2012.
Dispõe sobre a criação do Grupo de Estudos e Trabalho de Assistência Humanitária - 
GETAH. 

Decreto nº 17.783 de 28 de novembro de 2012. 
Dispõe sobre a Reorganização do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e dá 
outras providências. 

Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. 
Aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Portaria Ministerial nº 607, 18 de agosto de 2011. 
 Regulamenta o uso do Cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC 

Portaria nº 37, de 31 de janeiro de 2012 (Ministério da Integração Nacional). 
Altera a Portaria nº 607, de 19 de agosto de 2011, que regulamenta o uso do Cartão 
de Pagamento de Defesa Civil - CPDC. 

Portaria nº 76247/2012, de 29 de março de 2012. 
RESOLVE Nomear os senhores abaixo relacionados, para compor o Grupo de 
Estudos e Trabalho de Assistência Humanitária - GETAH, no município de 
Campinas. 

Instrução Normativa 01 de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração 
Nacional.
Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou 
estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e 
para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes 
federativos e dá outras providências 

Manual para Situações de Emergência do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados –ACNUR; 

Apostilas sobre o Sistema de Comando em Operações elaboradas pelo Centro de 
Estudo e Pesquisa de Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina, além de 
materiais relativos ao Incident Command System, produzidos pela Federal

Emergency Management Agency (FEMA);

Procedimentos Operacionais adotados nos Simulados de Ajuda Humanitária 
realizados em 2006 e 2007 pelo Departamento de Defesa Civil de Campinas. 

Plano de Assistência às Vitimas de Acidente Aeronáutico e Apoio aos seus Familiares 
– IAC 200-1001. 

Apostilas sobre o Sistema de Comando em Operações elaboradas pelo Centro de 
Estudo e Pesquisa de Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina, além de 
materiais relativos ao Incident Command System, produzidos pela Federal
Emergency Management Agency (FEMA);

Procedimentos Operacionais adotados nos Simulados de Ajuda Humanitária 
realizados em 2006 e 2007 pelo Departamento de Defesa Civil de Campinas. 

4. Padronização 

O Plano Integrado de Gerenciamento de Assistência Humanitária para Situações de 
Desastres estabelece um conjunto de princípios e normas comuns aplicáveis a todos 
os órgãos envolvidos que visam à padronização das ações em relação à garantia 
emergencial de água, abrigo, alimentação e saúde.

Propõe uma terminologia comum e orientação tendo em vista a eficiência e 
responsabilidade nas ações que serão executadas pelos órgãos envolvidos nesses 
atendimentos. 

Entender e apoiar as respostas locais aos desastres é uma prioridade, e isso se reflete 
em todo o Plano, que também destaca a necessidade de reforçar todas as capacidades 
das equipes de trabalho envolvidas na operação. 

O Plano segue a terminologia universal de identificação da estrutura necessária, 
montada conforme a atribuição de cada órgão para atender a ocorrência. Além dessa 
identificação padronizada para as instalações de áreas de comando e acessos, a 
linguagem também precisa ser comum a todos os órgãos que irão atuar nessa situação 
seguindo a nomenclatura geral para as funções que serão executadas.

Cada uma dessas funções pode se desdobrar em sucessivos níveis de autoridade e 
responsabilidade, de acordo com a necessidade determinada pela situação sendo 
ativadas apenas as partes necessárias à organização. 

Em situações complexas e prolongadas, poderão ser ativadas inúmeras posições 
capazes de lidar com grande quantidade e variedade de recursos para atingir os 
objetivos estabelecidos. 

Nessas situações, manter um nível de controle adequado sobre as equipes envolvidas 
é fundamental. Por isso, um único coordenador deve atuar com um limite entre três e 
sete equipes ou funções. Se alguém na emergência está coordenando menos do que 
três ou mais do que sete equipes ou funções, é possível que um ajuste na estrutura 
seja necessário. 

Definição das funções

Coordenador Geral: o coordenador é responsável pelas ações como um todo, 
estabelecendo os objetivos e prioridades para a operação. A coordenação também 
poderá ser exercida por mais de uma pessoa, podendo ser um dos representantes dos 
órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, com maior responsabilidade 
para a situação em questão e que dispuser de recursos para o desenvolvimento da 
operação. Forma-se assim uma Coordenação Unificada. 

Chefe de Ligação: Serve de ponto de contato com os órgãos governamentais e não 
governamentais, bem como entidades voluntárias, que são chamados para auxiliar em 
alguma etapa da operação. 

Chefe de Comunicação Social: é responsável pelos contatos com a mídia. O 
trabalho de comunicação social, a exemplo dos demais órgãos envolvidos com o 
atendimento, deve ocorrer com total transparência, seguindo critérios para não 
atrapalhar o andamento dos atendimentos e passar informações corretas e atualizadas.    

Chefe de Administração: auxilia a Coordenação Geral com a preparação e registro 
de reuniões, organização do Posto de Coordenação e outras atividades de assessoria 
administrativa e de informática. 

Chefe de Planejamento: reúne e alia as informações relativas à situação, buscando 
recursos humanos e materiais necessários aos envolvidos, assegurando assim a 
execução da operação. 

Chefe de Operações: conduz as ações necessárias para alcançar as prioridades e os 
objetivos estabelecidos. 

Estruturas básicas: 

Posto de Coordenação

  Símbolo: Um retângulo laranja com as letras PC em preto

Local onde as atividades são desenvolvidas. Deve ser instalado imediatamente após a 
solicitação de atendimento a um desastre. 

Aspectos a serem considerados na instalação do Posto de Coordenação 

• Segurança
• Visão para o evento 
• Acesso e visibilidade 
• Capacidade de expansão 
• Espaços de apoio 

Área de Espera 

Símbolo: Um círculo amarelo com a letra E em preto
Local onde os recursos operacionais são recepcionados, cadastrados e permanecem 
disponíveis até o momento de sua designação e emprego. Deve ser instalado 
imediatamente após ser identificada a necessidade de mobilizar grande quantidade de 
recursos operacionais. 

Área de Concentração de Vítimas (Área destinada ao SAMU) 

 Símbolo: Um círculo amarelo com as letras ACV em preto
- Local onde as vítimas que necessitam de atendimento pré-hospitalar são reunidas e 
estabilizadas, até serem removidas ordenadamente para unidades hospitalares. Deve 
ser instalado imediatamente após ser identificada a existência de múltiplas vítimas. 

Centro de Informação ao Público  

 Símbolo: Um triângulo amarelo com a letra I em preto

Os centros de informação pública são os locais onde são desenvolvidas as atividades 
de atendimento à mídia.  Esse centro somente é instalado quando a situação crítica 
gera uma expectativa de presença significativa de profissionais da imprensa ou ainda 
nos casos em que existe uma necessidade de produção e disseminação de 
informações sobre a operação ou o evento. 

Base de Apoio 

 Símbolo: Um círculo amarelo com a letra B em preto
Local onde as atividades logísticas serão desenvolvidas. Isto inclui abastecimento e 
manutenção de veículos, reparo de equipamentos, reposição de material, estoque de 
suprimentos etc. Deve ser instalado somente nos eventos mais prolongados ou 
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quando a natureza do incidente exigir. 

Campos de Apoio

 Símbolo: Um círculo amarelo com a letra A em preto
Local de apoio aos recursos humanos da operação, podendo oferecer alojamento, 
refeitório, recreação, atendimento médico/psicológico, local para banho, etc. Deve ser 
instalado somente nos eventos mais prolongados ou quando a natureza do incidente 
exigir o deslocamento de recursos operacionais a partir de locais distantes. 

Helibase

 Símbolo: Um círculo amarelo com a letra H em preto
Local destinado ao suporte das operações aéreas, incluindo estacionamento, 
abastecimento e manutenção das aeronaves. Deve ser instalado somente nos eventos 
mais prolongados ou quando a distância entre o incidente ao heliporto ou aeródromo 
mais próximo for prejudicial para a autonomia e agilidade das operações. 

Heliponto

 Símbolo: Um círculo amarelo com a letra H e o numeral indicativo em 
preto
Local destinado ao embarque e desembarque de pessoal e equipamentos em 
aeronaves, sem estrutura de suporte às operações aéreas. Sua instalação é definida 
conforme a necessidade operacional. 

5. Planos de Ação 

Cada órgão da Administração Municipal Direta e Indireta tem seu Plano de Ação 
específico. As equipes responsáveis pelas diferentes áreas devem estar 
constantemente preparadas para agir de acordo com a padronização ora exposta para 
garantir a integração com os demais setores envolvidos, conforme a natureza do 
desastre.

Os procedimentos começam a ser viabilizado assim que as informações fluem para a 
Coordenação e uma operação terá tantos planos de ação quanto forem necessários 
para resolver a situação.

A Coordenação elabora e fornece aos órgãos e equipes envolvidas o conhecimento 
das prioridades e objetivos que devem ser atingidos. São previstas normas para cada 
área envolvida para garantir os primeiros socorros, o atendimento integral à saúde, 
assistência às vítimas com condições de salubridade e cidadania aos atingidos 
incluindo o suprimento de material e o local para abrigo e, se necessário, o 

atendimento funerário. 

Nesse contexto estão descritos os planos da Central de Gerenciamento de Desastres 
do Gabinete do Prefeito; Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU; 
Serviços Técnicos Gerais – SETEC; Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social, contando com o apoio dos demais órgãos setoriais do SIMPDEC. 

5.1 – Central de Gerenciamento de Desastres – Gabinete do Prefeito 
(CGD-GP)

O gerenciamento de situações críticas na Central de Gerenciamento de Desastres do 
Gabinete do Prefeito (CGD-GP) é baseado em uma linha de administração 
denominada Administração por Objetivos (APO) ou Management by Objectives 
(MBO). O estabelecimento de prioridades e objetivos comuns, de forma clara, 
específica e mensurável, é utilizado para articular os recursos e esforços e 
acompanhar a evolução da operação. 

A CGD-GP centralizará as informações e comandará os demais Postos de 
Gerenciamento de Desastres (PGD) de acordo com a natureza da ocorrência. Pelo 
presente plano ficam estabelecidos dois grupos de ação: Coordenação e Geral em 
áreas pré-definidas de atuação que, conforme a necessidade serão ativadas. 

Grupo de Coordenação:
a) Coordenador
b) Chefe de Ligação 
c) Chefe de Comunicação Social 
d) Administração e Informática 

Grupo Geral:
a) Chefe de Planejamento 
b) SIMPDEC (Defesa Civil) e Apoio Externo 
c) Chefe de Operações 

PGD SAMU 
PGD Funerário
PGD Abrigos Temporários 

CONCEITUAÇÃO 

Ações de assistência às vítimas: ações imediatas destinadas a garantir condições de 
incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água potável, a 
provisão e meios de preparação de alimentos, o suprimento de material de 
abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de 
lavanderias, banheiros, o apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento 
dessas ações, a atenção integral à saúde, ao manejo de mortos, entre outras 
estabelecidas pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil; 
Área de Cuidados imediatos: Área ou local onde o socorrista atua prestando os 
primeiros socorros às vitimas de um desastre, sempre que possível, no próprio onde 
se encontra o paciente ou onde o ferido lhe for entregue pela equipe de salvamento. 
Área de concentração de feridos: Área ou local os feridos são transportados em 
macas ou por meios próprios e onde se iniciam os procedimentos de revisão e 
triagem. 
Área de segurança: Área próxima ao foco do desastre, além da área de exposição, e 
onde não há probabilidade de ocorrência de novos danos às pessoas ou a seus bens. 
Área para onde os afetados pelo desastre são evacuados em primeira instância. Deve 
ser demarcada em local que não interfira nas operações de combate direto ao sinistro. 
Afetado: Qualquer pessoa que tenha sido atingida ou prejudicada por desastre 
(deslocado, desabrigado, ferido etc.) 
Atestado de óbito: Documento pelo qual, atendendo à exigência legal, o médico 
esclarece questões de ordem sanitária (Ca usa, por doença ou crime) e assegura a 
realidade do óbito referindo-se à doença ou circunstância em que ocorreu a morte. 
Desaparecido: Pessoa que não foi localizada ou de destino desconhecido, em 
circunstância de desastres 
Desabrigado: Desalojado ou pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça 
de dano e que necessita de abrigo pelo Sistema de Defesa Civil. 
Desalojado: Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua 

habitação, em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, 
decorrentes do desastre, e que não necessariamente, carece de abrigo provido pelo 
Sistema de Defesa Civil. 
Emergências: São situações que exigem uma intervenção imediata de profissionais 
treinados com equipamentos adequados, mas podem ser atendidas pelos recursos 
normais de resposta a emergências, sem a necessidade de coordenação ou 
procedimentos especiais. São as ocorrências atendidas cotidianamente por bombeiros, 
policiais, equipes de manutenção em redes elétricas, técnicos de defesa civil. 
Estado de Calamidade Pública: Reconhecimento legal pelo poder publico de 
situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à comunidade 
afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes. 
Medicina Legal: Ramo da ciência médica aplicado especialmente ao direito para 
esclarecer e guiar a justiça na pesquisa da verdade jurídica em determinadas questões 
de ordem criminal, policial, civil ou administrativa. 
Óbito: Cessação definitiva da vida material do ser humano. 
Unidade de Comando: Expressão que significa que cada indivíduo responde a 
apenas uma pessoa, a quem deve reportar-se durante toda a operação. 
Ponto de recolhimento: Local no terreno para onde convergem os pacientes 
transportados em macas e padiolas e onde se inicia o transporte por ambulâncias 
motorizadas. 
Resposta aos desastres: Conjunto de ações desenvolvidas imediatamente após a 
ocorrência de desastre e caracterizadas por atividades de socorro e de assistência às 
populações vitimadas e de reabilitação do cenário do desastre, objetivando o 
restabelecimento das condições de normalidade.
Situações críticas: São situações cujas características de risco exigem, além de uma 
intervenção imediata de profissionais treinados com equipamentos adequados, uma 
postura organizacional não rotineira para a coordenação e o gerenciamento integrados 
das ações de resposta, mesmo que não caracterizem um desastre. 
Situação de Emergência: Reconhecimento legal pelo poder público de situação 
anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à comunidade afetada, 
inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes. 
Sistema de Comando em Operações – SCO: - ferramenta gerencial que padroniza 
as ações de resposta em situações críticas de qualquer natureza ou tamanho, a partir 
da adoção de uma estrutura organizacional pré-definida e integrada. 
Sala Verde: Local destinado para os pacientes evacuados dos Setores Amarelo e 
Vermelho do PSA, permitindo assim o atendimento às vítimas na emergência. Sua 
capacidade é de 18 leitos com 1 isolamento. 
Sala Amarela: Área da emergência destinada aos pacientes críticos já estabilizados 
no setor vermelho. Possui 6 boxes com capacidade para 11 pacientes. Numa situação 
de catástrofe pode se ampliar mais um leito por box.  
Sala Vermelha: Área destinada ao atendimento das vítimas do evento.  Na entrada da 
emergência existe a área de resfriamento de queimados, e também nesta área 
podemos comportar até seis vítimas leves. Na área vermelha propriamente dita, será 
destinado para o atendimento hospitalar destas vítimas. Serão destinados 15 leitos 
para atendimento. 
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Sala Azul: Destina-se ao Pronto Atendimento do PSA. Este setor não terá seu 
processo de trabalho alterado. 
Triagem de baixas: Operação que consiste em separação médica das baixas, segundo 
um critério predeterminado. 
Vítima: Pessoa que sofreu qualquer espécie de dano físico, psíquico, econômico ou 
social, em conseqüência de violência ou desastre. 

5.2 – Posto de Gerenciamento de Desastres 
Serviço Atendimento Médico de Urgência (PGD-SAMU) 

A estrutura de atendimento do Posto de Gerenciamento de Desastres do Serviço de 
Atendimento Médico de Urgência (PDG - SAMU) segue as mesmas definidas para os 
demais órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, obviamente com 
especificações próprias da função para aplicação em situação de desastre.

Os desastres e calamidades têm um impacto devastador sobre a vida das pessoas. 
Repentinamente, elas perdem suas casas e são obrigadas a viver fora de seu local de 
origem, muitas vezes com a cisão abrupta da unidade familiar. O acesso aos serviços  
de saúde primários costuma ficar prejudicado ou completamente inviabilizado e os 
sistemas de saúde podem entrar em colapso.  

Durante os desastres é preciso enfrentar o desafio de lidar com um grande número  
de pessoas em choque, muitas delas doentes, feridas, traumatizadas por suas 
experiências. As mulheres, crianças e idosos são as vítimas que mais necessitam de 
cuidados.

A situação mais complexa e que exige um atendimento rápido e eficaz é identificar o 
estado em que se encontra cada vítima e prestar prontamente o socorro. Para isso, é 
estabelecido um critério conforme o estado de gravidade de cada pessoa. São 
instalados emergencialmente espaços no local da ocorrência espaços que possibilitam 
essa classificação e a diretriz de prioridade.  

Montagem da base 

A instalação da base de atendimento no local do desastre é feita em instantes. A 
equipe, de forma organizada, monta um Pronto Socorro capaz de atender qualquer 
urgência e emergência, estabilizando os pacientes e posteriormente, se necessário, ser 
encaminhado para uma unidade de urgência fixa, de preferência pública, como os 
Hospitais “Dr. Mário Gatti” e o de Clínicas das Unicamp.  

Assim, são montados espaços classificados por cores de gravidade, onde são 
colocadas macas, pranchas, mesas, desfibriladores, cilindros de oxigênio, 
equipamentos e medicamentos e, principalmente, os profissionais de saúde. O 

número de viaturas para fazer o transporte das vítimas é definido conforme a 
dimensão do problema.

Condições de Execução  

Atendimento Pré Hospitalar  
Coordenador Geral 
Central de Regulação Médica
Carro Especial de Desastre 
Equipes de Viaturas de Suporte Básico  
Equipes de Viaturas de Suporte Avançado  
Médico Regulador Local

A coordenação é de responsabilidade do Coordenador Geral do SAMU ou do médico 
mais antigo de uma Viatura de Suporte Avançado, que será responsável em organizar 
a montagem das lonas, regular os casos atendidos e gerar informação do número de 
vítimas e destinos ao Centro de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil. 

Central de Regulação
A Central de Regulação é composta por uma equipe de 4 médicos, 6 telefonistas e 02 
operadores de frota que estarão na prontidão para liberar os recursos necessários, 
acionar hospitais e outros serviços no apoio pré hospitalar. 
A situação será acompanhada durante toda a situação de desastre apoiando as 
decisões tomadas em campo e auxiliando na comunicação aos hospitais.  

Viatura Especial para Atendimentos em Desastre  
Viatura do SAMU 192 CAMPINAS, adaptada especialmente na organização do 
atendimento a Catástrofes e Desastres. 

Durante uma situação de desastre, é necessário classificar cada paciente por níveis de 
gravidade usado universalmente. 
Vermelho – crítico – paciente em risco de morte. Necessita de estabilização imediata 
e transferência a um Hospital terciário o mais breve possível.
Amarelo – risco intermediário - Paciente com quadro clínico estável, mas que pode 
desestabilizar em até 2 horas.  Será transferido a Hospitais ou Prontos Socorros/ 
UPAS para avaliação radiológica, exames laboratoriais e em caso de alteração 
importante, será transferido posteriormente a um Hospital Terciário.  
Verde – Sem risco de Morte. São pacientes com traumas leves, fraturas de membros, 
ferimentos que serão atendidos e poderão ser liberados ou atendidos em serviços de 
saúde até na mesma semana, sem risco de sequelas. 
Preto- Óbitos.  

Equipes de Viaturas de Suporte Avançado e Suporte Básico  
As viaturas serão responsáveis em transportar os pacientes aos Serviços de Saúde 
definidos pelo Médico Regulador Local.
Pacientes críticos, vermelhos, serão encaminhados primeiros pelas viaturas de suporte 
avançado.
Os pacientes amarelos e verdes, poderão ser transportados pelas viaturas de suporte 
básico.

Médico Regulador Local   
O Médico Regulador Local, estará definindo conforme a gravidade dos pacientes , 
qual viatura deverá ser transportado assim como definir qual o serviços de saúde que 
deverá ser encaminhado. 
Uma planilha com o número do cartão de atendimento, condições clínicas do paciente 
antes do atendimento pré hospitalar e após estabilização, destino do paciente estará 
sendo preenchida pelo Médico Regulador Local e uma cópia será repassado para o 
responsável da Defesa Civil. 

Hospitais de destino
Os pacientes devidamente avaliados e triados pelo Médico Regulador Local, serão 
encaminhados aos Hospitais terciários que deverão ter um planejamento de 
atendimento em situação de desastres e catástrofes visto que, diariamente estão 
sobrecarregados com casos clínicos e traumáticos de Campinas e Região .  
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As Unidades de Pronto Atendimento também deverão estar preparadas com um 
planejamento de atendimento em casos de desastres e catástrofes.

Centro de Assistência às Famílias 
Após os atendimentos de urgência da situação de desastre, o SAMU 192 CAMPINAS 
estará apoiando o Posto de Gerenciamento de Desastres da SETEC e os abrigos 
temporários. 

Nos abrigos
É importante identificar cada morador, suas condições de saúde, doenças prévias, 
medicamentos usados, vacinação e necessidades de curativos.
Uma equipe de Suporte Básico será destinada para este apoio podendo ser acionado a 
Viatura de Suporte Avançado em casos que necessitem avaliação médica no local.  
Os demais casos serão regulados pelos Médicos Reguladores da Central de 
Regulação Médica via rádio/telemedicina. 

No Posto de Gerenciamento de Desastres da SETEC 
As famílias dos pacientes que foram a óbito certamente poderão apresentar alterações 
clínicas, psicológicas, hipoglicemias e precisaram de atendimento local 
principalmente quando a identificação dos corpos for demorada.  
Uma equipe de Suporte Básico será destinada para este apoio podendo ser acionado a 
Viatura de Suporte Avançado em casos que necessitem avaliação médica no local.  
Os demais casos serão regulados pelos Médicos Reguladores da Central de 
Regulação Médica via rádio/telemedicina. 

Nos Hospitais
O próprio serviço Hospitalar deverá dar o apoio necessário aos familiares dos 
pacientes e dos pacientes que evoluirão para óbitos. 

Equipe Direta 
Coordenador Geral: Dr. José Roberto Hansen 
Coordenação Médica: Dra. Elisangela Spiropulos 
Diretoria Clínica: Dr. Herman Gustavo Benavides Del Rio
Co Gerente: Enfermeira Edméia Nunes Duft 

Gerente Operacional: Mario de Souza Mendes

5.3 – Posto de Gerenciamento de Desastres - SETEC Campinas 
PGD-SETEC

Finalidade:

Segue as mesmas diretrizes de padrão de coordenação adotadas pelos demais órgãos 
que fazem parte do Plano Integrado Municipal de Gerenciamento de Assistência 
Humanitária para Situações de Desastres. No entanto, recebe os contornos peculiares 
referente à função que desempenhará.

PROCEDIMENTOS A SEREM IMPLEMENTADOS PELA COORDENAÇÃO 
DA SETEC   
1) ativação do Posto de Gerenciamento de Desastres - PGD, total ou parcial, para 
realização de triagem e apoio a remoção, identificação e sepultamentos; 
2) preservação da lista das vitimas, em caráter confidencial, até a divulgação para o 
público. A lista das vitimas fatais só poderá ser divulgada após a notificação dos 
familiares, ficando a cargo da Coordenação do PGD –SETEC, fazer a divulgação 
parcial, mediante o andamento das notificações de acordo com as disposições legais; 
3) acionamento de seu Centro de Atendimento Telefônico, disponibilizando no 
mínimo, um número de telefone exclusivo para chamadas dos familiares com a 
finalidade de complementar o processo de notificação; 
4) notificação aos familiares das vítimas do acidente, por equipe treinada; 
5) viabilizar o trabalho das equipes envolvidas com a assistência, providenciando 
comunicação, transporte, acomodação e alimentação; 

6) assistência às vítimas e apoio aos seus familiares nos trâmites formais; 
7) recebimento, identificação e devolução ao responsável dos pertences pessoais 
recuperados; 
8) acompanhamento do processo de identificação e auxílio no desembaraço legal dos 
corpos junto aos órgãos competentes; e 
9) traslado dos corpos para sepultamento em cidade de origem, ou conforme 
solicitado pelo familiar, se viável; 
10) desativação do Centro de Assistências as Famílias se encerrará após a efetivação 
de todos os trâmites de atendimento às vitimas fatais , e do apoio aos seus familiares 
e realização das cerimônias fúnebres. 

PLANEJAMENTO DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO EM SITUAÇÕES DE 
DESASTRES: SETEC CAMPINAS 

Plano de Remoção de 20 a 50 Óbitos 

ATRIBUIÇÕES 

1 – GERÊNCIA DO SERVIÇO FUNERÁRIO 
O Gerente se deslocará ao local da ocorrência, já determinando o número de 
viaturas a ser utilizados. 
Do local o Gerente coordenará todo o serviço de transporte dos cadáveres, 
que deverão ser encaminhados para o Instituto Médico Legal -IML, e ao 
mesmo tempo, verificando a necessidade do retorno ou não das viaturas. 
Terminando o Serviço de Remoção, dirigir-se-à ao IML para novas 
instruções.

2 – QUANTO A CHEGADA DOS CORPOS NO INSTITUTO MÉDICO 
LEGAL

Cabe aos Assistentes de Serviço de Verificação de Óbitos -SVO, em 
conjunto com os Agentes de Suporte Funerário, a distribuição dos cadáveres 
nas dependências do I.M.L, para futura identificação. 
Uma vez identificados os cadáveres deverão ser encaminhados à necropsia 
Os corpos não reconhecidos, serão liberados a critério do Médico-Legista, 
antes de ser encaminhado para Câmara Fria. 
Após a identificação do cadáver, a Autoridade Policial Ter expedido a 
Requisição de Exame Necroscópico, será encaminhado a Necrópsia em 
seguida para a sala de arranjo e posteriormente para sepultamento. 

3 – SERVIÇO DE TRIAGEM 
Os familiares serão recepcionados no Serviço de Triagem. 
Estes familiares serão encaminhados para o reconhecimento dos cadáveres. 

Uma vez feito o reconhecimento os mesmos serão encaminhados à 
Autoridade Policial, para que seja expedida a respectiva Requisição de 
Exame Necroscópico. 
Em seguida encaminhados ao Agenciamento, para providenciar os funerais. 

4 – DESTINO DOS CADÁVERES 
Residentes no próprio município: Serão requisitados todos os velórios da 
cidade e Ativar o Plano de Emergência do GRUPO DE ATENDIMENTO 
FUNERÁRIO, onde uma Sala de Velório poderá ser utilizada para dois ou 
mais cadáveres, uso das dependências da Administração da SETEC para 
Velório. 
Residentes em outros municípios: serão mobilizadas todas as viaturas, 
motoristas e funcionários da Autarquia, para realizarem as remoções. 

5 – CEMITÉRIOS 
Municipais: Um grupo de funcionários irão providenciar a abertura de 
número suficiente de sepulturas. 
Particulares: Ficará a critério de cada Administrador 

6 – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (CADÁVER EM TRÂNSITO) 
a) Gerente do Serviço Funerário no Local 

Deslocamento das viaturas no Local 
Todos os motoristas disponíveis na Autarquia efetivos ou não. 
06 funcionários voluntários, para realizar a colocação dos cadáveres nos 
caixões de remoção no local do fato, com o devido lacre com número de 
remoção. 

b) Supervisor do Serviço de Verificação de Óbitos 
Recebimento dos corpos no necrotério (04) entre Agentes de Suporte 
Funerário e funcionários voluntários 
Necrópsia e preparação, identificação e guarda dos pertences para entregar 
ao Supervisor do SVO. Serão utilizados 04 Assistente de S.V.O em conjunto 
com os auxiliares de necropsia do IML e funcionários voluntários. 
 Arranjo 08 Agentes de Suporte Funerário e funcionários voluntários 

6 – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO – ( TRIAGEM) 
a) Gerente do Serviço de Cemitério 

Serviços de Cemitério (mobilização de funcionários dos Cemitérios e 
funcionários dos Cemitérios e funcionários para esse serviço). 

b) Serviço de Triagem (03) funcionários 
c) Supervisor do Serviço de Verificação de Óbitos 

Recebimento de familiares para identificação e encaminhamento à 
Autoridade Policial (02) funcionários. 
Encaminhamento de familiares ao Agenciamento (01) funcionário 
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Agenciamento (04) Agentes Funerário e funcionários voluntários. 

7 – ENFERMARIA 
01 médico 
01 enfermeiro 
01 Ambulância 

ATENDIMENTO NO CEMITÉRIO DA CONCEIÇÃO (AMARAIS) 

Famíliares em Trânsito 

1 – SERVIÇO DE TRIAGEM 
Serão necessários 03 funcionários voluntários 
01 funcionário que fará a Recepção às famílias 
01 funcionário para tirar as fotos colocá-las em pen-drives, e disponibilizá-
las no computador. 
01 funcionário que fará a distribuição de senhas e encaminhamento dos 
familiares ao funcionário que irá levá-lo para fazer reconhecimento 
01 funcionário que ficará com a lista de todos os cadáveres onde estará 
contido lacre com o número da remoção, nome (quando identificado) em 
caso de desconhecido (veste, cor, sexo e alguma característica que possa 
identificá-lo, inclusive com fotos para possível reconhecimento. 

2 – ACOMPANHAMENTOS PARA RECONHECIMENTO DOS CORPOS 
Serão necessários 02 funcionários voluntários 
Sendo que 01 funcionário encaminha os familiares após o reconhecimento a 
Autoridade Policial o outro funcionário já vai encaminhar outro familiar 
para o reconhecimento. 

3 – AUTORIDADES POLICIAIS 
Após o reconhecimento os familiares serão encaminhados a presença da 
Autoridade Policial para emissão da Requisição de Exame Necroscópico. 
Serão necessários 02 Policiais 
Delegado ( 01) 
Escrivão de Policia (01) 

4 – AGENCIAMENTO 
Após a emissão da Requisição de Exame Necroscópico os familiares serão 
encaminhado ao Agenciamento. 
Serão necessários 09 funcionários efetivos e voluntários. 
Serão divididos em 02 turnos com 03 funcionários cada um e um grupo de 
três funcionários como folguista. 

5 – NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 
 a) Serviço de Triagem      03 
 b) Acompanhamento para reconhecimento     02 
 c) Agenciamento      09 
 d) Recepção dos cadáveres     04 
 e) Salas de Necropsia      06 
 f) Sala de Arranjo      08 
 g) Coordenação do Plano     01 

Total de funcionários efetivos/voluntários   33 

Croqui das Instalações padronizadas 

5.4 - Posto de Gerenciamento de Desastres – PGD Campanha de 
Doações/SMCAIS

Em situações adversas, em função da ocorrência de desastres e catástrofes, torna-se 
natural a realização de campanhas de doações de alimentos, vestuários e outros itens 
necessários para atender as vítimas.  

A decisão surge no momento que o estoque de alimentos e demais produtos é 
ineficiente em determinado momento para atender a demanda. Quando estiver 
definido os critérios de coleta, tipo de itens, postos de arrecadações, a campanha 
deverá ser amplamente divulgada. É fundamental esclarecer como a população deve 
participar da campanha, doando o que está sendo solicitado e em condições 
adequadas de utilização. Nesse instante, é muito importante a participação de 
voluntários no recebimento das doações e triagem. 

As doações terão que seguir dos postos de arrecadações e encaminhadas a um local 
amplo serão separadas e cadastradas no Sistema de Gerenciamento de Ações 
Humanitárias - DONARE. Esse procedimento terá que seguir em um ritmo acelerado 
a fim de que os produtos e objetos cheguem o mais rápido possível aos necessitados.

Procedimentos para realização de Campanhas de doação Humanitárias (auxilio 
a outros municípios)  

Campanhas para auxiliar o poder público na arrecadação de doações destinadas às 
vítimas de um desastre precisam de orientação da Secretaria Municipal de Cidadania, 
Assistência e Inclusão Social – SMCAIS, que contará com apoio do Grupo de 
Estudos e Trabalho de Assistência Humanitária (GETAH) do Sistema Municipal de 
Defesa Civil e devem ser organizadas por entidades e/ ou instituições credenciadas.
Para dar início a uma campanha durante e/ou após um desastre a organização precisa:  

Identificar junto à Secretaria Municipal de Cidadania Inclusão Social – SMCAIS, 
quais são as necessidades atuais e futuras identificar que tipo de campanha é 
interessante para as necessidades apresentadas (campanhas junto a empresas 
privadas, sociais, nas escolas, de arrecadação de recursos financeiros, etc.);  
 
Além de saber o que é preciso arrecadar, também é preciso observar as quantidades 
necessárias de doações e os mecanismos para divulgação da campanha;  

É necessário planificar bem as campanhas e promover ações de conscientização da 
população para evitar que sejam doados objetos ou alimentos em estados 
inadequados, como roupas rasgadas, alimentos vencidos, sapatos furados ou muito 
velhos, entre outros;  

Ao iniciar uma campanha é preciso prever por quanto tempo ela deve funcionar e 
avaliar se realmente a mesma vai trazer benefícios. 

Importante:

Qualquer campanha de arrecadação de alimentos, além da orientação da SMCAIS, 
deve contar com a orientação de um nutricionista;  

Uma campanha de doações deve avaliar, além das necessidades de arrecadação, a 
logística necessária para armazenamento, triagem e distribuição das doações que 
serão recebidas;

Recomendações para arrecadação de produtos de limpeza 
- Não devem ser acondicionados com alimentos e roupas para evitar contaminação; 
- Observar a integridade da embalagem.  

Locais adequados para armazenar mantimentos e recursos humanos para fazer a 
triagem de doações e alimentos e para fazer a distribuição dos mesmos devem estar 
previstos no plano de contingência. Todas as necessidades de recursos e os meios de 
apoio disponíveis na comunidade devem constar no cadastro, que foi elaborado no 
período de normalidade. Entidades sociais, sob a coordenação Secretaria Municipal 
de Cidadania, Assistência e Inclusão Social – SMCAIS, que contará com apoio do 
Grupo de Estudos e Trabalho de Assistência Humanitária (GETAH), poderão 
organizar essas atividades, levando em consideração os seguintes pontos: 

Locais:
O armazenamento de recursos materiais e alimentos deve ser feito em locais 
apropriados.
Recursos humanos:
As pessoas envolvidas nos trabalhos de recepção, triagem e distribuição de alimentos 
e recursos materiais devem ser previamente capacitadas para essas atividades e 
identificadas com camisetas ou crachás. Somente pessoas credenciadas poderão 
participar dessas atividades e ter acesso aos locais de armazenamento.  

Veículos:  
Os veículos utilizados para o transporte de alimentos e recursos materiais também 
deverão ser apropriados e, preferencialmente, identificados para facilitar o trânsito 
em áreas afetadas por desastre.

Triagem:  
Ao fazer a triagem para distribuição de alimentos ou recursos materiais é preciso 
observar para onde eles serão encaminhados, para evitar excessos em alguns locais e 
carência em outros. A separação dos mantimentos deve ser feita da forma mais 
prática e organizada possível, facilitando a identificação dos recursos disponíveis. 
Preferencialmente, deve ser contabilizada a entrada e saída de todos os recursos.
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Roupas:  
Roupas e acessórios devem ser agrupados por tamanho e sexo. Uma maneira prática 
de fazer a distribuição de roupas e acessórios é através da promoção de brechós 
gratuitos nos abrigos, nos quais os desabrigados, de maneira organizada, poderão 
escolher uma quantidade determinada de peças, conforme seus gostos e necessidades. 

RECOMENDAÇÕES PARA  DOAÇÕES HUMANITÁRIAS 

1) Campanha de Alimentos 
- Os alimentos devem estar dentro do prazo de validade; 
- Todos os alimentos arrecadados devem ser NÃO perecíveis; 
- Observar a integridade da embalagem. 

2) Campanha de Colchões, cobertores, roupa de cama e travesseiros 
- Devem estar bom estado de conservação e prontos para serem utilizados; 
- Devem estar limpos 

3) Recomendações para arrecadação de roupas/calçados 
- As roupas/calçados devem estar limpas e em condições de uso; 
- Não podem estar rasgadas ou danificadas; 
- Os calçados devem estar completos, amarrados juntos; 
- A numeração deve ser marcada com caneta 

4) Recomendações para arrecadação de utensílios domésticos; 
- Os utensílios domésticos devem estar funcionando; 
- Devem estar em bom estado de conservação. 

5) Recomendações para arrecadação de produtos de limpeza 
- Não devem ser acondicionados com alimentos e roupas para evitar contaminação; 
- Observar a integridade da embalagem. 

5.5 Posto de Gerenciamento de Desastres – PGD Abrigos Temporários/SMCAIS   

A equipe da linha de frente, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social que atuará no local do desastre, trabalhará em conjunto com a equipe 
da Secretaria de Habitação. Deverão seguir o procedimento padrão e linguagem 
unificada, que são pontos importantes do plano. As fichas das famílias deverão ser de 
conhecimento de ambos os órgãos. Se desabrigadas, conforme já exposto, as famílias 
são conduzidas ao abrigo temporário juntamente com a ficha. Elas somente serão 
recebidas e alojadas no local mediante a apresentação desse documento de 
atendimento.  

Abrigo: É o local ou a instalação que proporciona hospedagem a pessoas 
necessitadas.

Abrigo temporário: É o abrigo organizado em uma instalação adaptada para esta 
finalidade, por um período determinado e/ou específico.  

Tipos de abrigos temporários:  
Fixo: Edificações públicas ou privadas adaptadas para habitação temporária. 
Exemplos: Escolas, ginásios, clubes, hotéis, igrejas, quartéis, entre outras.

Móvel: Constituído por barracas de campanha para habitação temporária, em área 
pré-determinada. Exemplos: campos de futebol, quadra poliesportivas sem cobertura 
fixa, entre outros.
A organização de abrigos temporários deve ter início no período de normalidade e os 
envolvidos na montagem e administração precisam ser definidos anteriormente. O 
planejamento possibilita ao administrador do abrigo obter eficiência na articulação e 
mobilização dos recursos humanos, materiais, financeiros e institucionais, já 
disponibilizados e acordados com os órgãos setoriais e de apoio do Sistema 
Municipal de Proteção e Defesa Civil.
O estabelecimento do abrigo acontece na fase de anormalidade, após o impacto 
inicial do desastre e considerar que, um abrigo dever ser planejado para cada sete 
dias, podendo ser reorganizado na mesma proporção caso seja necessário. Para o 
gerenciamento de um abrigo, é importante que as tarefas e obrigações sejam bem 
divididas, visando sempre o maior conforto possível, para os desabrigados.

Delimitação do espaço físico (por pessoa) 
Com relação aos abrigos, é bom frisar que os desalojados devem ficar em um espaço 
coberto suficiente para se proteger das adversidades climáticas, com condições 
adequadas de temperatura, segurança e privacidade. A área coberta total estabelecida 
para cada pessoa será de 4.00 metros quadrados (m²), em média, seguindo os 
indicadores mínimos abaixo:  

Alojamentos: 2,00 m² por pessoa;   

Cozinha: 15,00 m para cada fogão industrial de 6 bocas, que atendem a até 250 
pessoas;

Banheiros: 1 lavatório para cada 10 pessoas; 1 latrina para cada 20 pessoas; e 1 
chuveiro para cada 25 pessoas;

Setor de Triagem: 20,00 m; 

Área de serviço: 1 tanque de lavar roupas para cada 40 pessoas; 

Refeitório: 1,50 m por pessoa; 

Espaço recreativo: 1,50 m por criança 

Espaço físico do abrigo 

Recursos Humanos

A etapa de recepção dos desabrigados deve ser feita por pessoas que façam parte da 
equipe responsável pelo funcionamento do abrigo. Devem ser agentes capacitados e a 
estrutura do local se dará de acordo com o número de desabrigados.  

Recomenda-se que tenha, pelo menos, cinco pessoas para a realização da recepção 
dos desabrigados: 

- 1 Coordenador;

- 1 pessoa responsável pelo controle de entrada e saída no abrigo;  

- 1 pessoa responsável pelo cadastro;

- 1 pessoa responsável pelo acautelamento dos bens;  

- 1 pessoa responsável pela disposição dos animais 

Funcionamento do abrigo

A recepção dos desabrigados é a primeira atividade a ser desenvolvida no abrigo e 
deve ser priorizada. Compreende o cadastro, o acautelamento dos bens e a disposição 
das famílias, com registro será feito em uma ficha padrão.  

O cadastro deve ser realizado, preferencialmente, num único momento e de maneira 
organizada. Os desabrigados devem ser identificados através do registro de 
fundamentais, como nome, idade e sexo. O registro deve ser o mais prático possível e 

tem por objetivo informar à administração do abrigo o número total de pessoas 
recebidas, bem como contribuir para direcionar o trabalho, criando condições para 
traçar o apoio logístico. 

O cadastramento deve ser feito em um local específico para isso e que seja a única 
via de entrada e saída dos desabrigados. Faz-se necessário, então, que se tenha uma 
pessoa responsável pelo controle de entrada e saída de pessoal de modo permanente, 
a fim de evitar que pessoas que não estejam na condição de desabrigados se 
apropriem de benefícios  designados para a população que realmente necessita. 

As famílias desalojadas, que estejam hospedadas na casa de parentes ou amigos, 
devem ser consideradas no cadastro, a fim de usufruírem dos benefícios do abrigo, 
uma vez que todos são consideraremos desabrigados. 

Não deve ser permitido que os desabrigados entrem portando substâncias alcoólicas, 
ilícitas, armas de fogo, facas, canivetes e outros objetos capazes de gerar lesões 
propositais ou acidentais. 

Triagens 

Saúde: verificação das condições de saúde dos necessitados consiste numa entrevista 
especifica realizada pelos profissionais de saúde envolvidos, com o objetivo de 
identificar possíveis agravos de saúde na população desabrigada e, caso seja 
necessário referenciá-los à unidade de saúde mais apropriada ou encaminhá-los para 
atendimento específico no próprio abrigo. O Unidade de Saúde mais próxima do 
Abrigo Temporário, fornecerá o suporte necessário de atendimento. 

Social: Consiste em uma entrevista e preenchimento de um questionário com o 
objetivo de coletar dados para uma análise da situação da família desabrigada. Cada 
entrevista diz respeito a uma família e deve estar direcionada para um responsável da 
mesma, que consiga responder as informações sobre todos os seus integrantes.  

Na realização da triagem social, devem-se levar em conta as condições em que as 
famílias se encontram, para a aplicação de medidas corretas e necessárias 
posteriormente, quando deixar o abrigo.

A triagem deve ser feita por profissionais especializados ou por agentes públicos 
capacitados. Sugere-se que a equipe seja constituída de, no mínimo, um profissional 
especializado ou um agente capacitado para a realização da entrevista social.

Disposição das famílias  

É fundamental preservar o núcleo familiar evitando a separação de integrantes de 
uma mesma família. A disposição de grupos de convívio habitual (pessoas do mesmo 
bairro, por exemplo) contribui com a minimização do impacto social provocado pelo 
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desastre. As famílias que têm idosos e portadores de necessidade especiais devem 
ficar em locais de fácil acesso aos banheiros e ao setor de alimentação, entre outros. 

Almoxarifado

É imprescindível ter materiais que possam garantir as condições para a permanência 
dos desabrigados no abrigo, como produtos de limpeza e higiene pessoal. O 
almoxarifado é um local de referência para que as pessoas possam adquirir esses 
itens. Recomenda-se a confecção de kits básicos a serem distribuídos na triagem 
inicial.

Na montagem dos kits devem ser consideradas informações sobre as famílias na 
estrutura do abrigo. O número de pessoas desabrigadas, suas necessidades, bem como 
especificidades de cada grupo, como crianças, mulheres, homens, idosos, entre 
outros.

Além das necessidades básicas para montagem e administração geral de abrigos 
temporários, é importante conhecer e observar informações relativas à rotina do 
abrigo. Os desabrigados, sobretudo as crianças, devem contar com atividades 
especiais, para evitar traumas em relação à tragédia.

Acautelamento de Bens

Já que os desabrigados não poderão levar todos os bens ao abrigo, deverá ser definido 
um depósito seguro para guardá-los, o que, por enquanto poderá ser em dependências 
do abrigo. Assim, as famílias deverão trazer utensílios extremamente necessários. 
Sugere-se que seja preenchido um formulário apropriado (anexo I) em duas vias, que 
contenha o nome do proprietário, quantidade e tipo de bens acautelados, e que seja 
assinado pelo receptor e pelo proprietário, ficando uma via com cada uma das partes, 
para posterior retirada. 

Quando houver a devolução dos bens, também se deve registrar quem retirou e 
quando. É importante que o prazo para a devolução não exceda o tempo de 
permanência do proprietário no abrigo, devendo esta informação ser afixada em local 
visível para que todos tenham ciência. O destino dos bens, que por ventura ficarem 
após o termino do abrigo, deverá ser decidido pela administração do abrigo. 

Em alguns eventos desastrosos, o receio de evacuar se encontra relacionado ao receio 
de abandonar todos os seus bens e aos roubos e furtos que seguem após isto, devido à 
impossibilidade de levá- los ou à necessidade urgente de evacuação. Desta forma, é 
importante que a administração do abrigo articule com os órgãos responsáveis para 
resguardar os bens que por ventura tenham ficado no local do evento. 

Animais de estimação 

Os órgãos envolvidos com a operação devem, em conjunto com entidades da área, 
recolher os animais de estimação e os que se encontram perambulando no local da 
ocorrência, e levá-los para um local adequado onde receberão alimentação e 

atendimento veterinário. As famílias deverão ser informadas sobre o atendimento que 
o animal de estimação está recebendo.  

Vigilância Patrimonial 

Um grupo ficará responsável pela segurança das pessoas e do patrimônio. Contará 
com o apoio da guarda municipal e/ou policiais militares do estado. Deve funcionar 
de forma permanente, podendo atuar de forma preventiva ou repressiva, caso seja 
necessário. 

Nutrição

O objetivo principal da nutrição em situações de emergência é garantir o acesso dos 
desabrigados aos alimentos para manutenção ou melhoria de seu estado nutricional. 
Para tanto, é necessário o estabelecimento de uma Unidade de Alimentação e 
Nutrição em condições de fornecer refeições adequadas do ponto de vista nutricional 
e higiênico-sanitário.

No plano individual ou biológico, o correto estado nutricional é resultante do 
equilíbrio entre o suprimento de nutrientes (consumo / ingestão alimentar) e o gasto 
ou necessidade energética do organismo. Em abrigos, maior enfoque deve ser dado às 
pessoas consideradas em risco nutricional, com vistas a combater estados de 
subnutrição que podem complicar problemas já existentes, ou criar novos agravos.

Alguns grupos devem ser identificados o mais cedo possível e permanecer sob 
vigilância nutricional, tais como: crianças menores de 5 anos, gestantes, lactantes, 
idosos, adultos com déficit nutricional, hipertensos e diabéticos. O cuidado 
nutricional será baseado principalmente na atenção a estes grupos mais vulneráveis, 
sendo os demais grupos acompanhados com relação ao consumo adequado de 
nutrientes provenientes da ingestão diária das refeições fornecidas. 

Avaliação psicológica 

Ao psicólogo cabe a função de avaliar e mobilizar os recursos de saúde mental 
disponíveis na região afetada; auxiliar no diagnóstico de transtornos psíquicos que 
por ventura surjam no decorrer do abrigo, bem como encaminhar aos serviços de 
saúde mental, caso necessário. 

É importante prevenir, na medida do possível, transtornos psíquicos aos 
desabrigados, por meio de atuações como: prover informações, possibilitar a 
expressão de vivências e sentimentos, escutar de forma acolhedora, implicar a 
comunidade no processo de elaboração das perdas e reconstrução da vida, favorecer o 
relacionamento entre pessoas próximas e a coesão familiar, controlar os atos 
violentos para evitar sua propagação, etc.  

Rotina do Abrigo Temporário 

Sugestões de regras para convivência e atividades no abrigo que possam contribuir 
para uma permanência harmoniosa entre as pessoas. Para tanto, devem ser respeitadas 

algumas regras, que devem ser explicadas aos desabrigados pela coordenação do 
abrigo e fixadas em locais de fácil visibilidade.  

As regras devem ser baseadas nos direitos fundamentais de universalidade, 
acessibilidade e igualdade. Durante a permanência no abrigo, que, preferencialmente, 
para a garantia da saúde física e mental e social dos indivíduos não deve exceder 30 
dias, os direitos dos desabrigados devem ser respeitados e o acolhimento deve ser 
adequado, visando a diminuição do sofrimento desencadeado pelo desastre. 

Funcionamento do abrigo
Atividades/ Rotinas  

Horários Sugeridos

Alvorada  7h  
Café da manhã  7h30min – 8h30min  
Almoço  12h - 14h  
Jantar  18h – 20h  
Abertura / fechamento do 
abrigo

6h – 23 h

Espaço recreativo  8h às 11h e 14h às 17h  

Trânsito de pessoas no abrigo 

Cabe a Coordenação do Abrigo, definir uma pessoa responsável neste local, que pode 
ser uma pessoa do próprio abrigo, a partir de uma escala de rodízio pré-estabelecida 
entre os participantes, o que também é sugerido para outras atividades. 

A entrada e saída de pessoas desabrigadas sejam livres, desde que respeitadas às 
regras e os horários estabelecidos (direito de ir e vir). No entanto, é importante frisar 
que seja proibida a entrada de pessoas que não estejam abrigadas, exceto quando 
previamente autorizadas, como por exemplo, para a manutenção dos serviços e às 
visitas aos desabrigados que se encontram naquele espaço. 

Além disso, é de fundamental importância que todas as pessoas que trabalharem no 
abrigo sejam identificadas por crachás ou uniformes. 

Atividades de manutenção  

Sugere-se incentivar a participação dos desabrigados nas atividades de manutenção 
do espaço físicos. As atividades devem ser selecionadas e apresentadas para os 
desabrigados que deverão escolher aquelas com as quais se identificam. 

Tipos de atividades: varrer o chão, limpar os banheiros, cozinhar, lavar louças, retirar 
o lixo, ajudar nas atividades recreativas. Pode se utilizar crachás de cores distintas, de 
acordo com as funções realizadas. Voluntários capacitados também podem ajudar na 
organização dessas tarefas, bem como estabelecer uma escala e auxiliá-los quanto 

surgiram problemas. Mas a administração e manutenção do abrigo são de 
responsabilidade do poder público local. 

Assistência religiosa  

A assistência religiosa pode servir como fonte de reestruturação emocional. No 
entanto, as manifestações religiosas dentro do abrigo podem ser realizadas 
respeitando os diferentes credos e a definição do horário e dias de realizações deve 
ser estabelecida com a coordenação do abrigo em parceria com os moradores 
temporários do local. Deve-se destinar um local para tais manifestações. 

Espaço Recreativo

O Espaço Recreativo diz respeito à criação de um local delimitado (dentro das 
possíveis condições do abrigo) e tem por finalidade, através de atividades recreativas, 
tornar a estadia das crianças menos traumatizante e mais alegre, gerando assim 
melhores condições para recuperação quanto aos efeitos do desastre. 

A maneira mais importante e a viabilização da “brinquedoteca”, metodologia 
utilizada em diversos países, baseada no modelo construtivista de aprendizagem. 
Cabe ao chefe de operações a responsabilidade pela administração do espaço, bem 
como o provimento dos recursos necessários, e ao agente psicossocial a realização 
das atividades lúdicas, uma vez que sua formação está voltada para essas ações. 

É recomendado que o espaço recreativo funcione no horário entre as principais 
refeições, ou seja, no turno da manhã das 8h às 11h e no turno da tarde das 14h às 
17h . 

Recursos Humanos para o Espaço Recreativo:  

Profissionais da rede de serviços públicos do município e do estado - professores, 
pedagogos, animadores culturais, voluntários capacitados e responsáveis das famílias.  

Sugestões:

Participação de crianças de 1 a 12 anos. Crianças de até três anos devem estar 
acompanhadas de seus respectivos responsáveis. Não devem existir brinquedos que 
instiguem a violência, como armas, facas, brinquedos de lutas e guerras, entre outros. 
Da mesma forma, sugere-se que os horários e a exibição de programas de televisão 
no abrigo sejam adequados às idades das crianças e que não tenham conteúdos que 
remetam a qualquer forma de violência. 

Conviver em abrigos nunca é uma situação ideal ou fácil. Para minimizar traumas do 
desastre, é essencial que o espaço no qual a família será inserido tenha a 
infraestrutura necessária para o cotidiano.  
(Anexo I) 
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Modelo de ficha de acautelamento de bens 

FICHA DE ACAUTELAMENTO DE BENS 

NOME DO PROPRIETÁRIO: 

BENS ACAUTELADOS (especificar tipo, característica, e nº de série do bem 
caso tiver)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________

DATA ______/______/______ 

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO: 

 ______________________________________________

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ACAUTELAMENTO: 

(Anexo II) 

Formulário de Controle de Nutrição 
1-UF:                                        2-Município:                            3-Data: 

4-Local do abrigo:

5- Responsável pelo setor (nome e função / cargo que ocupa):  

6-Número previsto de refeições:                           7- Número de refeições servidas: 

8-Sobras (tipo de alimento de quantidade)  

9-Problemas detectados no processo: 

9.1- recepção: (   ) não    (   ) sim 

9.2-almoxarifado: (   ) não   (   ) sim 

9.3-pré-preparo: (   ) não   (   ) sim 

9.4-preparo: (   ) não    (   ) sim 

9.5-distribuição: (   ) não   (   ) sim 

9.6-higienização: (   ) não   (   ) sim 

10-Possíveis soluções (colocar o item e a sugestão para solução do problema): 

11-Foi registrado algum caso suspeito de doença transmitida por alimentos? 

(   ) não   (   ) sim  Especifique: 

12-Este formulário foi preenchido por (nome e cargo/função): 

(anexo III) 

FICHA CLÍNICA  
ABRIGO MUNICIPAL 

1 – IDENTIFICAÇÃO 
CARTÃO SUS                                                                                              DATA DA MATRÍCULA  
_______________________________________________________________________________ 

NOME 
_______________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO   SEXO          ESTADO CIVIL       FILIAÇÃO 
                                                 F       M 
_______________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO
_________________________________________________________________________Nº____COMP
LEMENTO 
_______________________________________BAIRRO_________________________________TELEF
ONES 

2 – ANTECEDENTES PESSOAIS 
(  ) HIPERTENSÃO    (  ) IAM    (   ) ALCOOLISMO  (   )TUBERCULOSE   (  )  HANSENÍASE 

DIABETES (  ) TIPO 1    (  )TIPO 2 -  (  )  AVC   (   ) TABAGISMO  (  )ESQUISTOSSOMOSE 
(  )DOENÇA TRANSMISSÍVEL SEXUAL (  )DOENÇA RESPIRATÓRIA  (  )USO DE DROGAS 

3 – MEDICAMENTO DE USO CRÔNICO  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4 – ESTÁ EM TRATAMENTO ESPECÍFICO?  TB, HANSENÍASE, MENTAL... 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE VACINA 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 



13Campinas, quinta-feira, 24 de janeiro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 DECRETO Nº 17.852 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
 ALTERA O INCISO VIII DO ART. 1º DO DECRETO Nº 17.078, DE 24 DE 
MAIO DE 2010, QUE “DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORI-
ZA A DESAPROPRIAÇÃO DE SECÇÕES DE GLEBAS DE PROPRIEDA-
DE PARTICULAR, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO 

IMOBILIÁRIO E SISTEMA VIÁRIO DO PARQUE LINEAR DO CAPIVARI 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições legais,
DECRETA: 
 Art. 1°  Fica alterado o inciso VIII do art. 1º do Decreto nº 17.078, de 24 de maio de 
2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º........................................................
VIII - CERTIDÃO GRÁFICA: A2/483
a) SISTEMA VIÁRIO
1 - parte da Gleba 79 do quarteirão 30.028 do cadastro municipal a ser utilizada para 
implantação de sistema viário com área de 2.173,14m² e as seguintes medidas e con-
frontações: 24,00m confrontando com a propriedade de José Levantezi; 88,60m con-
frontando com o remanescente da mesma gleba; 24,00m confrontando com a Gleba 
78 do quarteirão 30.028 do cadastro municipal; 92,48m confrontando com parte da 
mesma gleba a ser utilizada como parte do Parque Linear do Rio Capivari.
2 - parte da Gleba 78 do quarteirão 30.028 do cadastro municipal a ser utilizada para 
implantação de sistema viário com área de 2.021,62m² e as seguintes medidas e con-
frontações: 24,00m confrontando com a Gleba 79 do quarteirão 30.028 do cadastro 
municipal; 87,94m em curva confrontando com o remanescente da mesma gleba; 
25,55m confrontando com a Gleba 16 do quarteirão 30.028 do cadastro municipal; 
80,51m em curva confrontando com parte da mesma gleba a ser utilizada como parte 
do Parque Linear do Rio Capivari.
3 - parte da Gleba 16 do quarteirão 30.028 do cadastro municipal a ser utilizada para 
implantação de sistema viário com área de 2.261,39m² e as seguintes medidas e con-
frontações: 25,55m confrontando com a Gleba 78 do quarteirão 30.028 do cadastro 
municipal; 60,98m em curva mais 15,11m em curva confrontando com o remanescen-
te da mesma gleba; 72,93m mais 17,36m confrontando com Avenida das Amoreiras; 
19,00m mais 19,70m em curva mais 48,23m em curva confrontando com parte da 
mesma gleba a ser utilizada como parte do Parque Linear do Rio Capivari.
b) PARTE DO PARQUE LINEAR DO RIO CAPIVARI
4 - parte da Gleba 79 do quarteirão 30.028 do cadastro municipal a ser utilizada para 
implantação do Parque Linear do Rio Capivari com área de 6.445,13m² e as seguintes 
medidas e confrontações: 86,04m confrontando com a propriedade de José Levantezi; 
92,48m confrontando com o parte da mesma gleba a ser utilizada para implantação de 
sistema viário; 44,00m confrontando com a Gleba 78 do quarteirão 30.028 do cadastro 
municipal; 115,00m confrontando com o Rio Capivari.
5 - parte da Gleba 78 do quarteirão 30.028 do cadastro municipal a ser utilizada para 
implantação do Parque Linear do Rio Capivari com área de 2.527,68m² e as seguintes 
medidas e confrontações: 44,90m confrontando com a Gleba 79 do quarteirão 30.028 
do cadastro municipal; 80,51m em curva confrontando com parte da mesma gleba a ser 
utilizada para implantação de sistema viário; 45,67m confrontando com a Gleba 16 do 
quarteirão 30.028 do cadastro municipal; 63,00m confrontando com o Rio Capivari.
6 - parte da Gleba 16 do quarteirão 30.028 do cadastro municipal a ser utilizada para 
implantação do Parque Linear do Rio Capivari com área de 2.521,92m² e as seguintes 
medidas e confrontações: 45,61m confrontando com a Gleba 78 do quarteirão 30.028 
do cadastro municipal; 48,23m em curva mais 19,70m em curva mais 19,00m con-
frontando com o parte da mesma gleba a ser utilizada para implantação de sistema 
viário; 63,84m confrontando com o Rio Capivari.” (NR)
 Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
17.500, de 25 de janeiro de 2012.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos 
 ULYSSES CIDADE SEMEGHINI 

 Secretário De Planejamento E Desenvolvimento Urbano 
 REDIGIDO NO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SUNTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO PROTOCOLADO 12/10/58751, EM NOME DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO 
PREFEITO.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

  

 DECRETO Nº 17.853 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR R$ R$ 21.705.720,00 (Vinte e um milhões, setecentos e 

cinco mil e setecentos e vinte reais) 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º da Lei nº 14.546 de 27 de Dezembro de 2.012:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 21.705.720,00 (Vinte e 
um milhões, setecentos e cinco mil e setecentos e vinte reais) suplementar ao Orça-
mento-Programa vigente, nas seguintes classifi cações:
 031000  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 03110  GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000   GERAL TOTAL....................................................................................................R$ 12.800,00
339033  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.100.000  GERAL TOTAL.....................................................................................................R$ 30.000,00
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000  GERAL TOTAL.....................................................................................................R$ 17.700,00
339048  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA - FÍSICA 
01.100.000   GERAL TOTAL....................................................................................................R$ 40.000,00
 041000  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 04150  GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
04.122.1009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000  GERAL TOTAL.....................................................................................................R$ 26.000,00
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000  GERAL TOTAL................................................................................................R$ 2.502.016,00
339048  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA - FÍSICA 
01.100.000  GERAL TOTAL...................................................................................................R$ 450.000,00
339093  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.100.000  GERAL TOTAL......................................................................................................R$ 1.000,00
 051000  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 05120  GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 
04.122.1009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000  GERAL TOTAL...................................................................................................R$ 171.700,00
339031  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIT. CIENTIF. DESPORTIVAS E OUTRAS
01.100.000  GERAL TOTAL...................................................................................................R$ 765.000,00
339036  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.100.000  GERAL TOTAL...................................................................................................R$ 544.000,00
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000   GERAL TOTAL.............................................................................................R$ 17.095.504,00 
339047  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01.100.000  GERAL TOTAL.....................................................................................................R$ 50.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ......................................................................................... R$ 21.705.720,00 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 021000  GABINETE DO PREFEITO 
 02110  CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 
04.122.1009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339033  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.100.000  GERAL TOTAL.....................................................................................................R$ 30.000,00
 02140  DEPARTAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO 
04.126.1009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000   GERAL TOTAL.............................................................................................R$ 14.341.657,00
 02190  DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 
14.422.1009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000   GERAL TOTAL....................................................................................................R$ 26.000,00
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000  GERAL TOTAL................................................................................................R$ 2.502.016,00
339048  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA - FÍSICA 
01.100.000   GERAL TOTAL..................................................................................................R$ 450.000,00
339093  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.100.000   GERAL TOTAL......................................................................................................R$ 1.000,00
 02220  CENTRAL DE INFORMAÇÕES CIAPP 
04.122.1009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000   GERAL TOTAL....................................................................................................R$ 12.800,00
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000   GERAL TOTAL....................................................................................................R$ 17.700,00
339048  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA - FÍSICA 
01.100.000  GERAL TOTAL.....................................................................................................R$ 40.000,00
 02240  RECEITAS - DRI/DRM/DCCA 
04.129.1009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000   GERAL TOTAL..................................................................................................R$ 171.700,00
339031  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIT. CIENTIF. DESPORTIVAS E OUTRAS
01.100.000  GERAL TOTAL...................................................................................................R$ 765.000,00
339036  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.100.000  GERAL TOTAL..................................................................................................R$ 544.000,00
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000   GERAL TOTAL...............................................................................................R$ 2.203.847,00
339047  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01.100.000   GERAL TOTAL....................................................................................................R$ 50.000,00
339048  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA - FÍSICA 
01.100.000   GERAL TOTAL..................................................................................................R$ 550.000,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES ...................................................................................................... R$ 21.705.720,00 
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário De Finanças Em Exercício 
 DECRETO ELABORADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS NºS 
13/10/01024-01025-01026/PG/GP E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

  

 DECRETO Nº 17.854 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR R$ 9.800.000,00 (Nove milhões e oitocentos mil reais) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 1º da Lei nº 14.546 de 27 de Dezembro de 2.012:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 9.800.000,00 (Nove 
milhões,e oitocentos mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na se-
guinte classifi cação:
 097200  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 09722  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
08.244.1009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.510.000  ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL .................................................................R$ 9.800.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 097200  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 09722  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
08.244.1009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339036  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.510.000  ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL .................................................................R$ 9.800.000,00
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário De Finanças Em Exercício 
 DECRETO ELABORADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLO Nº 13/10/01326/
PG/SMCAIS E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 
 EM 23 DE JANEIRO DE 2013 

  De Caixa Escolar da EMEI Guilherme de Almeida - Protocolado n.º 12/50/1.090 PSO
 À vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
de fl s. 25 a 30 e 31 AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 23/
verso a título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
 De SONIA MARIA CARDACCI LEITE - Protocolo nº 2012/25/02340
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 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 06/07, 
e análise Jurídica de fl s. 08/09 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às 
fl s. 10, DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda com reavaliação do caso a 
partir de 06/05/2014. Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De TEREZINHA PIRES BARBOSA - Protocolo nº 2012/25/01999
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 08 a 10, 
e análise Jurídica de fl s. 11/12 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às 
fl s. 13, INDEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De MARLEY VINAGRE BIAGGIOTTI - Protocolo nº 2012/25/02239
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 08, e 
análise Jurídica de fl s. 09/10 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às fl s. 
11, INDEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De DALVA JADO D'AGOSTINHO BERRO - Protocolo nº 2012/25/02039
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 06, e 
análise Jurídica de fl s. 07/08 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às fl s. 
09, INDEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De CONCEIÇÃO GANDOLFI SANCHES - Protocolo nº 2012/25/02556
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 06/07, 
e análise Jurídica de fl s. 08/09 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às 
fl s. 10, DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda com reavaliação DA SER-
VIDORA EM 05 (CINCO) anos. Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De JOÃO BATISTA DA ROCHA - Protocolo nº 2012/25/01915
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 05/06, 
e análise Jurídica de fl s. 07/08 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às 
fl s. 09, DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda com Revisão do benefício 
a partir de 21/05/2015. Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De ELIANA APARECIDA PINTO - Protocolo nº 12/25/01802
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 08, e 
análise Jurídica de fl s. 09/10 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às fl s. 
11, INDEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De INÊS CATARINA MILAN - Protocolo nº 2012/25/02406
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 10/11, e 
análise Jurídica de fl s. 12/13 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às fl s. 
14, DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda com reavaliação da servidora 
em (05) cinco. Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De HELOISA GRAÇA DE CARVALHO - Protocolo nº 2012/15/01793
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 06, e 
análise Jurídica de fl s. 07/08 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às fl s. 
09, INDEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De CELSO RODRIGUES - Protocolo nº 12/25/02113
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 07 e 08, 
e análise Jurídica de fl s. 09 e 10 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às 
fl s. 11, DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda com reavaliação a partir de 
22/08/2017. Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De MARISA APARECIDA GASBARRO - Protocolo nº 12/25/01744 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 06 e 07, 
e análise Jurídica de fl s. 08 e 09 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às 
fl s. 10, INDEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De GILDA FERREIRA SARMENTO - Protocolo nº 2012/25/01451
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 06, e 
análise Jurídica de fl s. 07/08 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às fl s. 
09, INDEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De CARMEN LUCIA ASTOLPHI BUNEMER - Protocolo nº 2012/25/01734
 À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 06/07, 
e análise Jurídica de fl s. 08/09 acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às 
fl s. 10, DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda com reavaliação a partir de 
15/12/2016. Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Secretaria de Saúde e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo - FAPESP - Protocolado n.º 12/10/5.303 PG
 À vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
de fl s. 11 a 16 e 17 AUTORIZO o recebimento do bem móvel relacionado à fl . 02 a 
título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daquele bem.
 De Secretaria de Esportes e Lazer e Jussara Aparecida de Oliveira - Protocolado 
n.º 11/10/51.942 PG
 À vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
de fl s. 09 a 14 e 15 AUTORIZO o recebimento do bem móvel relacionado à fl . 07 a 
título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daquele bem.
 De Secretaria de Saúde e Cecília Queiroz Guimarães Gomes de Souza - Protoco-
lado n.º 11/70/6.765 PS
 À vista da declaração inicial, além dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
de fl s. 11 a 16 e 17 AUTORIZO o recebimento do bem móvel relacionado à fl . 09 a 
título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daquele bem.
 

 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS - DPDI 

 PORTARIA N° 011/13   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 RESOLVE 
pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apura-
ção dos fatos narrados no protocolado nº  12/10/59.106.  

 Campinas, 16 de janeiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
  

 PORTARIA N° 012/13   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no  Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,  
 RESOLVE 
pela Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  para a re-
gular apuração dos fatos narrados, no protocolado nº  13/10/1.940,  onde fi gura como 
interessado o Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti",referente ao(à)(s) servidor(a)(es) 
de matrícula(s) funcional(is) nº(s)  65.371-3  . 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem 
como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a 
expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento 
de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados.
 

 Campinas, 18 de janeiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
  

 PORTARIA N° 013/13   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 RESOLVE 
pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apu-
ração dos fatos narrados no protocolado nº  13/10/2.273,  proveniente da Secretaria 
Municipal de Urbanismo . 
 

 Campinas, 18 de janeiro de 2013 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  

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

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 ATOS DO CONSELHO 

 O Conselho Municipal de Assistência Social / CMAS-Campinas, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Lei nº 8742 de sete de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da As-
sistência Social - LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011 e tendo 
em vista a Lei Municipal nº 8724 de 27 de dezembro de 1995, que dispõe sobre sua 
criação, alterada pela Lei nº 11.130 de onze de janeiro de 2002 e Decreto nº 14.302 de 
28.04.2003, que dispõe sobre seu Regimento Interno, através de sua Vice-presidente, 
no uso de suas atribuições legais,  CONVOCA  seus Conselheiros Titulares e Suplen-
tes e convida os interessados em geral para participarem da  Reunião Ordinária  do 
CMAS a realizar-se no dia  29.01.2013 , com início às  08h30m  em sua sede na Rua 
Ferreira Penteado 1331, Centro, Campinas/SP, com a seguinte pauta:
 A)   Expediente:  
a) Justifi cativas de ausências;
b) Eleição de Presidente e Vice-presidente do CMAS para a gestão 2013-2014. 
 B) Ordem do Dia: 
1. Relatos de comissões:
a) Comissão de Finanças e Orçamento;
b) Comissão de Política e Legislação;
c) Comissão de Inscrição e Normas;
d) Comissão do BPC;
e) Comissão do Bolsa Família;
f) Comissão Interface e Articulação;
g) Comissão de Formação, Capacitação e Divulgação.
 C) Informes .
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 LEILA SUELI DIAS 

 VICE-PRESIDENTE DO CMAS 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
 ATOS DO CONSELHO 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Campinas, 
criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal 
n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal  CONVOCA  seus 
Conselheiros Titulares e  convida  os Suplentes para Reunião  EXTRAORDINÁRIA  do 
CMDCA a realizar-se em sua sede sito à Rua Ferreira Penteado, nº 1331 - Centro.
Data:  29  /  01  /201  3  / Hora:  1  5  h 
 PAUTA:   Deliberação sobre: 
1- Liberação de recursos para a entidade "Casa dos Menores de Campinas - Cidade 
dos Meninos"
2- Destinações Eventuais ao FMDCA dos meses de Novembro e Dezembro/2012
3- Resolução sobre o processo eleitoral dos representantes dos Movimentos Populares
4- Revisão da Resolução CMDCA nº 030/2010.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 JAIRO PEREIRA LEITE 

 Presidente Do CMDCA 
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 RESOLUÇÃO SME Nº 01/2013 
 Dispõe sobre o processo de atribuição de aulas/turmas em caráter de subs-

tituição ao longo do ano de 2013, aos professores de Educação Infantil, 
dos Anos Iniciais e dos Anos Finais do Ensino Fundamental e da EJA Anos 

Finais, que se encontram em regimes jurídicos denominados Titular de 
Cargo Efetivo ou Função Pública ou Função Atividade e substitutos em 

situação de processos Transitados em Julgado Estáveis (TJEs) 
 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, e 
 CONSIDERANDO  a Lei Federal N° 9.394, de 20/12/96, que dispõe sobre as Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional, e suas alterações;
 CONSIDERANDO  a Lei Municipal Nº 1.399, de 08/11/55, que dispõe sobre o Esta-
tuto dos Funcionários Públicos do Município de Campinas;
 CONSIDERANDO  a Lei Municipal Nº 6.894, de 24/12/91, que dispõe sobre o Es-
tatuto do Magistério Público Municipal de Campinas e dá providências correlatas;
 CONSIDERANDO  a Lei Municipal Nº 12.987, de 28/06/07, que dispõe sobre o Pla-
no de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Campinas 
e dá outras providências e suas alterações;
 CONSIDERANDO  o Decreto Nº 17.735 de 17 de outubro de 2012 que dispõe sobre 
a extinção dos componentes curriculares: Educação, Relações Econômicas e Tecnolo-
gias (ERET) e Espanhol, e a Instituição do componente curricular Inglês como Língua 
Estrangeira Moderna, nas unidades educacionais de ensino fundamental da Secretaria 
Municipal de Educação, e dá outras providências;
 CONSIDERANDO  o Parecer CNE/CEB Nº 16/2001, de 03/07/2001, quanto à obri-
gatoriedade da Educação Física como componente curricular da Educação Básica;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNE/CEB N° 04/2009, de 02/10/2009, que Institui 
Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 
Básica, modalidade Educação Especial;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 16/2012 ,  republicada por conter incorre-
ções, de 21 de novembro de 2012, que dispõe sobre o processo de Atribuição de Aulas, 
Agrupamentos, Ciclos, Turmas, Unidades Educacionais, Blocos de Unidades Educa-
cionais e Locais de trabalho aos Professores, aos Especialistas Efetivos e aos profes-
sores substitutos em situação de processos Transitados em Julgado Estáveis (TJEs) da 
Rede Municipal de Ensino de Campinas;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME N° 19/2012, de 20/12/2012, que dispõe sobre 
a regulamentação da organização do trabalho dos Professores Efetivos Adjuntos I e II;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME N° 11/2012, republicada por conter alterações, 
de 18/09/2012, que dispõe sobre a atualização anual dos dados pessoais e funcionais 
dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 08/2012, de 25 de junho de 2012, que fi xa 
diretrizes e normas para a atribuição de local de trabalho aos profi ssionais da educação 
ingressantes na Rede Municipal de Ensino de Campinas, por meio dos Concursos 
para provimento de cargos efetivos realizados de acordo com os Editais 007/2011 e 
008/2011, publicados no Diário Ofi cial do Município em 22/12/2011.
 CONSIDERANDO  a Resolução SME N° 20/2010, de 12/11/2010, que revoga as 
Resoluções SME N° 03/2002 de 16/01/2002 e SME N° 17/2007 de 26/11/2007;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME/SMRH Nº 001/2009, de 26/11/2009, que dis-
põe sobre a acumulação remunerada de cargos públicos no âmbito da Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Campinas;
 CONSIDERANDO  a Portaria N° 114/2010, de 30/12/2010, que homologa o Regi-
mento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de 
Campinas;
 CONSIDERANDO  o Comunicado SME Nº 133/2012, de 26 de setembro de 2012, 
que publiciza a Classifi cação Geral dos Professores, Especialistas de Educação e Mo-
nitores Infantojuvenis I/Agentes de Educação Infantil, pós recurso em primeira e se-
gunda instância, de acordo com a Resolução SME Nº 11/2012, republicada por conter 
alterações, de 18/09/2012;
 CONSIDERANDO  a implementação do processo eletrônico de registro no Sistema 
INTEGRE, Módulo Gestão de Pessoas, dos blocos de aulas e aulas livres em caráter 
de substituição, tendo em vista o Regime de Substituição aos professores.
 RESOLVE: 

 CAPÍTULO I 
 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 Art. 1º  Esta Resolução regulamenta a  FASE V , centralizada e descentralizada, de 
atribuição de aulas/turmas, em caráter de substituição, ao longo de 2013, aos profes-
sores de Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e EJA Anos 
Finais, que se encontram em regimes jurídicos denominados Titular de Cargo Efetivo 
ou Função Pública ou Função Atividade e substitutos em situação de processos Tran-
sitados em Julgado Estáveis (TJEs).
 Parágrafo único . O processo de atribuição de aulas centralizado e descentralizado re-
gulamentado pelo disposto nesta Resolução denominar-se-á Regime de Substituição.
 Art. 2°  O processo de atribuição ao longo de 2013 será realizado por meio da clas-
sifi cação e da ordem das faixas obtidas por meio do disposto na Resolução SME Nº 
11/2012, de 18/09/2012.
 Art. 3°  Os blocos de aulas livres e substituições, inseridos e atualizados, por meio da 
funcionalidade "Indicar Necessidade de Substituição", no Sistema INTEGRE, Mó-
dulo Gestão de Pessoas, pelas unidades educacionais, serão a base para defi nição da 
carga horária semanal do professor.
 Parágrafo único.  Deverão ser registradas, por meio da funcionalidade "Indicar Ne-
cessidade de Substituição" as substituições iguais ou superiores a 30 dias.
 Art. 4°  A acumulação remunerada de cargos públicos será permitida conforme o dis-
posto na Resolução SME/SMRH Nº 001/2009, de 26/11/2009.
 Parágrafo único.  A declaração de acumulação remunerada de Cargos Públicos deverá 
ser reapresentada toda vez que houver alteração de carga horária do professor.
 Art. 5°  As horas-aula atribuídas aos professores serão caracterizadas como Carga Su-
plementar de Trabalho Docente (CSTD) somente após excederem o total das horas-
-aula de TDA, que compõe a jornada/carga horária semanal de trabalho do professor.
 Art. 6º  O período de trabalho para o ano de 2013 dos professores titulares de cargo 
efetivo Adjuntos I e II e o dos professores em situação de processos Transitados em 
Julgado Estáveis (TJEs)foi defi nido na  FASE IV .
 Parágrafo único . Mediante a disponibilidade de aulas, o período de atuação do pro-
fessor poderá ser alterado a cada sessão de atribuição para substituição.

 CAPÍTULO II 
 DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES 

 Art. 7°  A  FASE V  ocorrerá:

 I  - presencial e centralizada, semanalmente, às quartas-feiras, sob a coordenação da 
CGP aos professores dos Anos Finais e EJA/Anos Finais do Ensino Fundamental;
 II -  presencial e descentralizada, coordenada pelos respectivos Representantes Regio-
nais dos NAEDs, aos professores de Educação Especial, Educação Infantil e dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental.
 Art. 8º  A atribuição centralizada será de responsabilidade do titular da CGP e far-se-á 
na seguinte ordem:
 I -  aos professores titulares de cargo efetivo Adjuntos II;
 II  - aos professores substitutos em situação de processos Transitados em Julgado Es-
táveis (TJEs) dos Anos Finais e da EJA/Anos Finais do Ensino Fundamental que não 
tiveram aulas atribuídas na  FASE IV , ou que encerraram um período de substituição;
 III -  aos professores titulares de cargo efetivo, habilitado no componente curricular;  
 IV -  aos professores titulares de cargo efetivo Adjunto I, habilitados para ministrarem 
aulas dos diferentes componentes curriculares dos Anos Finais e EJA/Anos Finais do 
Ensino Fundamental.
 Art. 9º  A atribuição descentralizada será de responsabilidade dos Representantes Re-
gionais dos respectivos NAEDs e far-se-á na seguinte ordem:
 I -  aos professores titulares de cargo efetivo Adjuntos I;
 II  - aos professores substitutos em situação de processos Transitados em Julgado 
Estáveis (TJEs) de Educação Infantil, de Anos Iniciais do Ensino Fundamental e de 
Educação Especial que não tiveram aulas atribuídas na  FASE IV , ou que encerraram 
um período de substituição.

 CAPÍTULO III 
 DOS AFASTAMENTOS LEGAIS 

 Art. 10.  O professor readaptado/limitado, impossibilitado de exercer o núcleo de sua 
função ou em Licença para Tratamento de Saúde (LTS) não poderá participar do pro-
cesso de atribuição da  FASE V .
 Parágrafo único.  O professor, citado no  caput  deste artigo, ao retornar à função de 
seu cargo, deverá apresentar-se à CGP com o atestado do serviço médico da Prefeitura 
Municipal de Campinas (PMC) indicando que está apto para retornar à sua função, 
para a defi nição de seu local de trabalho.

 CAPÍTULO IV 
 DAS COMPETÊNCIAS 

 Art. 11.  Compete ao titular da CGP:
 I -  a coordenação, a execução, a orientação e o acompanhamento do processo presen-
cial centralizado;
 II -  a divulgação dos componentes curriculares com aulas disponíveis para substitui-
ção de Anos Finais e EJA Anos Finais, por meio do Sistema INTEGRE;
 III -  a atualização de dados referente à carga horária, ao local de trabalho e ao período 
no Sistema INTEGRE, Módulo Gestão de Pessoas;
 IV  - a divulgação aos NAEDs e às unidades educacionais, por meio eletrônico, do 
resultado de cada atribuição ; 
 V  - publicar em DOM os acúmulos de cargo dos professores.
 Art. 12.  Compete ao Representante Regional:
 I  - a coordenação, a execução, a orientação e o acompanhamento do processo presen-
cial descentralizado;
 II -  convocar professores para a atribuição de aulas;
 III  - o encaminhamento dos professores TJEs e Adjuntos a uma unidade educacional 
quando não estiverem realizando substituições;
 IV  - o remanejamento dos professores efetivos de Educação Especial, Adjunto I e subs-
titutos TJEs, quando necessário para atender às demandas das unidades educacionais.
 V  - a atualização permanente de dados referente à carga horária, local de trabalho e 
período no Sistema INTEGRE, Módulo Gestão de Pessoas;
 VI  - conferência e encaminhamento dos processos de acúmulo de cargos à CGP para 
publicação em DOM.
 Art. 13.  Compete ao Supervisor Educacional:
 I  - a conferência e validação das indicações de necessidades de substituições inseridas 
e gravadas pelos diretores no Sistema INTEGRE, Módulo Gestão de Pessoas;
 II  - a participação nas comissões de atribuição centralizada e descentralizada, quando 
designado.
 Art. 14.  Compete ao Diretor da unidade educacional:
 I  - dar ciência aos professores sobre o disposto por esta Resolução;
 II  - a atualização periódica da indicação das necessidades de substituições de sua unidade 
educacional, gravando e validando-as no Sistema INTEGRE, Módulo Gestão de Pessoas;
 III  - análise e deferimento do processo de acúmulo de cargos dos professores com 
aulas atribuídas na  FASES V .
 Art. 15.  Compete ao Professor:
 I  - o comparecimento às sessões de atribuição presencial centralizada, conforme dis-
posto no inciso I do artigo 7º e no artigo 18 desta resolução;
 II  - comparecer às sessões de atribuição presencial descentralizada, quando convoca-
do pelo Representante Regional de seu respectivo NAED;
 III  - a apresentação à chefi a imediata da documentação necessária para o acúmulo de 
cargos no prazo máximo de 10 dias úteis.
 Parágrafo único . Após a atribuição da  FASE V , os professores deverão apresentar-se 
imediatamente à equipe gestora da unidade educacional. ou de seu respectivo NAED.

 CAPÍTULO V 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 16.  Após a fi nalização da  FASE V , não será possível a alteração ou o cancela-
mento dos atos efetuados nesta fase.
 Art. 17.  Os professores substitutos em situação de processos Transitados em Julgado 
Estáveis (TJEs) de Educação Infantil, Educação Especial e dos Anos Iniciais do En-
sino Fundamental, sem atribuição de Aulas, Classes, Turmas, Unidades Educacionais 
ou Blocos de Unidades Educacionais, deverão cumprir sua carga horária nas unidades 
educacionais designadas pelos Representantes Regionais dos respectivos NAEDs, re-
alizando substituições eventuais e auxiliando os professores titulares das classes nas 
unidades educacionais.
 Art. 18.  Ao longo do ano letivo de 2013, os professores titulares de cargo Adjun-
tos II e TJE Anos Finais que estiverem realizando substituições eventuais deverão, 
obrigatoriamente, comparecer às sessões de atribuição quando houver aulas de seu 
componente curricular.
 Parágrafo único.  Os professores que não comparecerem às sessões de atribuição da 
Fase V terão a atribuição efetivada por ofício pelo titular da CGP ou pelo Represen-
tante Regional dos respectivos NAEDs.
 Art. 19.  O professor, independentemente de sua situação funcional, que faltar siste-
maticamente em determinado dia da semana, em quaisquer das atividades contidas em 
sua jornada ou carga horária, estará sujeito a responder legalmente pelo não cumpri-
mento dos incisos II e XX, do artigo 64, da Lei Municipal Nº 6.894 de 24/12/1991.
 Art. 20.  O professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que lecionar nas unida-
des educacionais com três turnos diurnos deverá atuar em conjunto com os professores 
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de Educação Física e de Artes, durante o horário de aula dos mesmos.
 Art. 21.  O professor titular de cargo Adjunto I atuando nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental deverá substituir os componentes curriculares de Artes e Educação Físi-
ca em caso de ausência dos professores dessas áreas específi cas.
 Art. 22.  Todos os atos previstos nesta Resolução poderão ser efetuados por procura-
ção, mediante apresentação de documento de identidade do procurador.
 Art. 23.  Os recursos administrativos a respeito do disposto por esta Resolução, não 
terão efeito suspensivo.
 Art. 24.  A primeira sessão de atribuição da  FASE V  será realizada no dia 01 de feve-
reiro de 2013, na seguinte conformidade:
 I -  às8 horas, para os professores que escolheram o período da manhã.
 II -  às14 horas, para os professores que escolheram os períodos tarde/noite . 
 Parágrafo único.  As demais sessões de atribuição ocorrerão de acordo com cronogra-
ma que será publicado no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 Art. 25.  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação, 
após parecer do Representante Regional da SME, quando descentralizado; e do titular 
da CGP, quando centralizado.
 Art. 26.  A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, fi cando re-
vogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SME Nº 2 de 26 de 
janeiro de 2012. 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal De Educação 
  

 DESPACHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 
 Em 22/01/2013 

 Protocolado n.º 12/10/48.022 PG Interessadas: SME/Centro Espírita Allan Kar-
dec - Instituto Popular Humberto de Campos
À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fl s. 99 
a 108, 113 a 114 e 115 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:
A celebração do Termo de Convênio com o Centro Espírita Allan Kardec - Instituto 
Popular Humberto de Campos, por 12 (doze) meses, a partir de 01/02/13, nos exatos 
termos da minuta rubricada e aprovada de fl s. 82 a 90;
A despesa no montante estimado de R$ 235.200,00 (Duzentos e trinta e cinco mil e 
duzentos reais);
Publique-se. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo, quando deverá 
ser atendido o disposto no artigo 116, § 2.º da Lei de Licitações e Contratos, dando-se 
ciência à Câmara Municipal de Campinas;
Após, à SME para ciência e demais providências, inclusive, a oportuna observância 
das recomendações de fl s. 99 a 108.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  
 Secretária Municipal De Educação 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Em 22/01/2013 
 Protocolado n.º 12/10/49.133 PG Interessadas: SME/Casa da Criança de Sousas
À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fl s. 105 
a 114, 120 a 121 e 122 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:
A celebração do Termo de Convênio com a Casa da Criança de Sousas, por 12 (doze) me-
ses, a partir de 01/02/13, nos exatos termos da minuta rubricada e aprovada de fl s. 88 a 96;
A despesa no montante estimado de R$ 415.800,00 (Quatrocentos e quinze mil e oi-
tocentos reais);
Publique-se. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo, quando deverá 
ser atendido o disposto no artigo 116, § 2.º da Lei de Licitações e Contratos, dando-se 
ciência à Câmara Municipal de Campinas;
Após, à SME para ciência e demais providências, inclusive, a oportuna observância 
das recomendações de fl s. 105 a 114.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  
 Secretária Municipal De Educação 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Em 22/01/2013 
 Protocolado n.º 12/10/48.297 PG Interessadas: SME/SPES - Serviço Social da 
Paróquia de São Paulo Apóstolo
À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fl s. 104 
a 113, 118 a 119 e 120 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:
A celebração do Termo de Convênio com o SPES - Serviço Social da Paróquia de 
São Paulo Apóstolo, por 12 (doze) meses, a partir de 01/02/13, nos exatos termos da 
minuta rubricada e aprovada de fl s. 89 a 97;
A despesa no montante estimado de R$ 393.960,00 (Trezentos e noventa e três mil, 
novecentos e sessenta reais);
Publique-se. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo, quando deverá 
ser atendido o disposto no artigo 116, § 2.º da Lei de Licitações e Contratos, dando-se 
ciência à Câmara Municipal de Campinas;
Após, à SME para ciência e demais providências, inclusive, a oportuna observância 
das recomendações de fl s. 104 a 113.
 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Em 22/01/2013 
 Protocolado n.º 12/10/49.344 PG Interessadas: SME/Associação do Pão dos Po-
bres de Santo Antonio - APPSA
À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fl s. 115 
a 124, 130 a 131 e 132 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:
A celebração do Termo de Convênio com a Associação do Pão dos Pobres de Santo 
Antonio - APPSA, por 12 (doze) meses, a partir de 01/02/13, nos exatos termos da 
minuta rubricada e aprovada de fl s. 100 a 107;
A despesa no montante estimado de R$ 604.800,00 (Seiscentos e quatro mil e oito-
centos reais);
Publique-se. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo, quando deverá 
ser atendido o disposto no artigo 116, § 2.º da Lei de Licitações e Contratos, dando-se 
ciência à Câmara Municipal de Campinas;

Após, à SME para ciência e demais providências, inclusive, a oportuna observância 
das recomendações de fl s. 115 a 124.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  
 Secretária Municipal De Educação 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Em 22/01/2013 
 Protocolado n.º 12/10/48.744 PG Interessadas: SME/Instituto Assistencial Dias 
da Cruz - Creche Pingo de Luz
À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fl s. 119 
a 128, 134 a 135 e 137 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:
A celebração do Termo de Convênio com o Instituto Assistencial Dias da Cruz - Cre-
che Pingo de Luz, por 12 (doze) meses, a partir de 01/02/13, nos exatos termos da 
minuta rubricada e aprovada de fl s. 104 a 112;
A despesa no montante estimado de R$ 277.200,00 (Duzentos e setenta e sete mil e 
duzentos reais);
Publique-se. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo, quando deverá 
ser atendido o disposto no artigo 116, § 2.º da Lei de Licitações e Contratos, dando-se 
ciência à Câmara Municipal de Campinas;
Após, à SME para ciência e demais providências, inclusive, a oportuna observância 
das recomendações de fl s. 119 a 128.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal De Educação 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Em 22/01/2013 
 Protocolado n.º 12/10/49.345 PG Interessadas: SME/Associação das Francisca-
nas Missionárias do Coração Imaculado de Maria - Lar Sagrada Família
À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fl s. 121 
a 130, 136 a 137 e 138 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:
A celebração do Termo de Convênio com a Associação das Franciscanas Missionárias 
do Coração Imaculado de Maria - Lar Sagrada Família, por 12 (doze) meses, a partir 
de 01/02/13, nos exatos termos da minuta rubricada e aprovada de fl s. 104 a 112;
A despesa no montante estimado de R$ 453.600,00 (Quatrocentos e cinquenta e três 
mil e seiscentos reais);
Publique-se. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo, quando deverá 
ser atendido o disposto no artigo 116, § 2.º da Lei de Licitações e Contratos, dando-se 
ciência à Câmara Municipal de Campinas;
Após, à SME para ciência e demais providências, inclusive, a oportuna observância 
das recomendações de fl s. 121 a 130.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal De Educação 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Em 22/01/2013 
 Protocolado n.º 12/10/48.883 PG Interessadas: SME/Centro de Formação Semen-
te da Vida
À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fl s. 129 
a 138, 144 a 145 e 146 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:
A celebração do Termo de Convênio com o Centro de Formação Semente da Vida, 
por 12 (doze) meses, a partir de 01/02/13, nos exatos termos da minuta rubricada e 
aprovada de fl s. 112 a 120;
A despesa no montante estimado de R$ 480.480,00 (Quatrocentos e oitenta mil, qua-
trocentos e oitenta reais);
Publique-se. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo, quando deverá 
ser atendido o disposto no artigo 116, § 2.º da Lei de Licitações e Contratos, dando-se 
ciência à Câmara Municipal de Campinas;
Após, à SME para ciência e demais providências, inclusive, a oportuna observância 
das recomendações de fl s. 129 a 138.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal De Educação 

  

 ERRATA 
RESOLUÇÃO SME/FUMEC Nº 01/2013, DE 22 DE JANEIRO 

DE 2013 (DOM DE 23/01/2013) 
 Dispõe sobre as diretrizes para a organização do calendário escolar 
da Rede Municipal de Ensino de Campinas e da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA-Anos Iniciais) da Fundação Municipal para Educação 
Comunitária (FUMEC) de 2013 

  ANEXO I 
ONDE SE LÊ:

ORGANIZAÇÃO DOS TRIMESTRES LETIVOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DOS CEIS 
NAVES-MÃE E DAS ENTIDADES CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

1º TRIMESTRE: 04/02/2013 A 15/05/2013
2º TRIMESTRE: 16/05/2013 A 17/09/2013
3º TRIMESTRE: 18/09/2013 A 23/12/2013

LEIA-SE:

ORGANIZAÇÃO DOS TRIMESTRES LETIVOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DOS CEIS 
NAVES-MÃE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

1º TRIMESTRE: 04/02/2013 A 15/05/2013
2º TRIMESTRE: 16/05/2013 A 17/09/2013
3º TRIMESTRE: 18/09/2013 A 23/12/2013

PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS ENTIDADES CONVENIADAS, O INÍCIO E O TÉRMINO 
DO ANO LETIVO DE 2013 DEVERÃO ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS RESPECTIVOS PROJE-

TOS PEDAGÓGICOS
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal De Educação E Presidente Da FUMEC 
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 REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 Em 15/01/2013 

 Protocolado n.º 12/10/48.019 PG Interessadas: SME/Associação Franciscana de Assis-
tência Social Coração de Maria - Centro Educacional e de Assistência Social Coração 
de Maria - AFASCOM - CEASCOM
À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fl s. 95 a 104e 
105 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, 
AUTORIZO:
A celebração do Termo de Convênio com o Associação Franciscana de Assistência Social 
Coração de Maria - Centro Educacional e de Assistência Social Coração de Maria - AFAS-
COM - CEASCOM, por 12 (doze) meses, a partir de 01/02/13, nos exatos termos da minuta 
rubricada e aprovada, de fl s. 74 a 84;
A despesa no montante estimado de R$ 319.200,00 (Trezentos e dezenove mil e duzentos 
reais);
À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo, quando deverá ser atendido o 
disposto no artigo 116, § 2.º da Lei de Licitações e Contratos, dando-se ciência à Câmara 
Municipal de Campinas;
Após, à SME para ciência e demais providência, inclusive e oportuna observância das reco-
mendações de fl s. 95 a 103.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal De Educação 

  

 CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDEB 

 CONVOCAÇÃO 
 O Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, no uso 
das atribuições legais, CONVOCA todos os Conselheiros para Reunião Ordinária a ser 
realizada: 
DATA: 29/01/2013
HORÁRIO: às 08h30min.
LOCAL: Academia Campinense de Letras, Rua Marechal Deodoro, nº 525
PAUTA:
Análise e parecer sobre a prestação contas de 2012;
Conferência e parecer sobre as folhas de pagamento dos profi ssionais da educação;
Apresentação do novo Diretor Financeiro da SME.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 ANTONIO SERTÓRIO 

 Presidente Do CACS-FUNDEB 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 

 ORDEM DE SERVIÇO SMF Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2013   
  O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE CAMPINAS , no uso de suas atribuições legais, particularmente as que lhe 
confere o disposto no artigo 81, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Campinas, 
 CONSIDERANDO  a competência estabelecia no Anexo da Lei 10.248/99 que orga-
niza a estrutura administrativa da PMC de emitir e controlar documentos relativos às 
receitas mobiliárias e imobiliárias,
 CONSIDERANDO  os Princípios da Estrita Legalidade e da Interpretação Restrita a 

serem aplicados à área tributária,
 DETERMINA :
1. Que as alterações de valores dos lançamentos imobiliários originados nos protoco-
lados nº 2010/10/36091, 2011/10/38977 e 2012/10/33925 sejam canceladas para as 
providências legais que devem antecedê-las.
2. Que sejam corrigidos os dados cadastrais necessários para os lançamentos dos tribu-
tos imobiliários dos imóveis contemplados nestes processos com os valores correntes 
após as providências determinadas no item 1 desta Ordem de Serviço. 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA/SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2011/03/14909 
 Interessado:   Irineu Estevam de Barros 
Atendendo ao disposto nos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base 
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, AUTORIZO 
a restituição do crédito apurado em nome do contribuinte no valor de 63,5583 UFIC's, 
decorrente do valor recolhido a maior no IPTU/Taxas de 2011, relativo ao imóvel ca-
dastrado sob o nº 3461.24.49.0280.01001, em virtude do recolhimento em cota única 
e também das parcelas 05/08, 06/08 e 07/08, consubstanciado nos termos dos artigos 
42 ao 54 da Lei 13.104/2007 e artigos 165 a 169 da Lei 5172/66 (CTN).
 
Protocolo: 2012/03/16386 
 Interessado:   Nelson Pessa 
Atendendo ao disposto no artigo 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base 
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos,  INDEFIRO 
 a presente solicitação de baixa dos pagamentos relativos às parcelas 01/11 a 11/11 
referente ao IPTU/Taxas 2004, lançadas para o imóvel cadastrado sob o código carto-
gráfi co nº. 3441.52.77.0167.01001 tendo em vista o não reconhecimento das autenti-
cações por parte da instituição bancária.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 JOSÉ MOACIR FIORIN 

 DIRETOR/DCCA/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 Protocolado: 11 / 10 / 6.041
Interessado: Panza Manieri Sociedade de Advogados
Requerente: Aline Panza Manieri
Inscrição Municipal: 170.574 - 1
Atendendo ao disposto nos artigos 42, 44, 66, 69 e 70 da Lei nº 13.104 / 07, no art. 72 
do Decreto nº 15.356 / 05, e nos elementos do presente protocolado, defi ro o pleito do 
contribuinte e reconheço o crédito tributário de 3.303,4572 UFIC, por valores pagos 
indevidamente no período Jan / Abril de 2010, os quais serão compensados nos mol-
des do art. 42 da Lei 13.104 / 2007.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 RENATO AUGUSTO GONÇALVES JÚNIOR 

 RESPONDENDO PELA CSCM/DRM 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 Fica NOTIFICADO o Sujeito Passivo, na condição de Responsável Tributário, do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre os 
Serviços de Construção Civil e congêneres, apurado a partir do protocolo abaixo identifi cado, com fundamento na Legislação Tributária Municipal pertinente e suas alterações, 
especialmente o art. 2º. - subitens 7.02, 7.04 e 7.05 - da Lista de Serviços, art. 14 - incisos II e V, art. 22, art. 27 - inciso III, todos da Lei Municipal nº. 12.392/05, e a Resolução 
SMF nº. 001/08.
Pode o Responsável Tributário efetuar o pagamento, o parcelamento, ou apresentar impugnação, nos termos da legislação tributária municipal, especialmente o art. 30 da Lei 
Municipal nº. 12.392/05 e art. 34 da Lei Municipal nº 13.104/07, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que se considera efetuada a notifi cação conforme art. 22, III 
da Lei Municipal nº 13.104/07.
INSCRIÇÃO 
MOBILIÁ-

RIA

Nº DA GUIA 
DE RECOLHI-

MENTO
Nº DO 

PROTOCOLO
CÓDIGO

CARTOGRÁFICO
SUJEITO
PASSIVO ENDEREÇO DA OBRA SERVIÇO

ÁREA
TRIBUTADA

(M²)
FATO

GERADOR VALOR

1755781 015750/2013 2002/00/2554 3423.62.22.0080.01001 TERCIO VICENTIN
RUA SANTA ERNESTINA, 424
BAIRRO: JARDIM GUARANI

CEP: 13100-202
CONSTRUÇÃO 397,15 29/07/2010 10.737,83

1643070 015749/2013 2009/11/7372 3232.31.82.0060.01001 MARCO BOSONI
ESTÂNCIA EUDÓXIA, 230 / RUA DUBLIN

BAIRRO: RESIDENCIAL ESTÂNCIA EUDÓXIA (BARÃO 
GERALDO)

CEP: 13085-550
CONSTRUÇÃO 288,17 30/06/2010 8.030,73

1814834 015748/2013 2012/10/49733 3322.32.24.0113.01001 RODRIGO FERREI-
RA FRANCO

RUA PROFESSOR FRANCISCO GALVÃO DE CASTRO, 75
BAIRRO: PARQUE VIA NORTE

CEP: 13065-740
CONSTRUÇÃO 158,20 11/11/2010 4.099,46

1342690 015747/2013 2007/11/12278 3441.41.80.0134.00000
MRV ENGENHARIA 

E PARTICIPACO-
ES SA

RUA MANOEL SYLVESTRE DE FREITAS FILHO, 1224
BAIRRO: JARDIM NOVA EUROPA

CEP: 13040-089
CONSTRUÇÃO 13.732,82 13/08/2010 285.919,67

1342690 015746/2013 2007/11/12278 3441.41.80.0134.00000
MRV ENGENHARIA 

E PARTICIPACO-
ES SA

RUA MANOEL SYLVESTRE DE FREITAS FILHO, 1224
BAIRRO: JARDIM NOVA EUROPA

CEP: 13040-089
CONSTRUÇÃO 2.962,73 13/08/2010 42.874,72

1824368 015745/2013 1966/0/28110 3412.61.75.0228.01001 BRAULIO ARAUJO 
JUNIOR

RUA DONA ROSA DE GUSMÃO, 375
BAIRRO: JARDIM GUANABARA

CEP: 13073-141
CONSTRUÇÃO 87,06 30/03/2009 2.426,19

1928228 015744/2013 2009/11/11835 3343.24.09.0014.01001
APARECIDA INA-

CIA DA SILVA DOS 
SANTOS

RUA BENEDITO FRANCO, 150
BAIRRO: JARDIM NOVA EUROPA

CEP: 13058-485
CONSTRUÇÃO 57,55 24/09/2009 1.491,30

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 EDGAR VALVERDE 

 AFTM - Matric. 45.894-5 Respondendo Pela CSFM/DRM 
  



18 Campinas, quinta-feira, 24 de janeiro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 Protocolado: 10 / 10 / 48.614, com juntada dos proto 12 / 10 / 2.041 e 12 / 10 / 54.096
Interessado: Naraí Lopez Barbetta
Inscrição Municipal: 184.537 - 3
Atendendo ao disposto nos artigos 42, 44, 66, 69 e 70 da Lei nº 13.104 / 07, no art. 72 
do Decreto nº 15.356 / 05, e nos elementos do presente protocolado, decido de ofício 
alterar a data de encerramento da inscrição mobiliária nº 184.537 - 3, retroativamente 
a 01 / 01 / 2009, nos termos do § 2º do Decreto nº 15.356 / 2005. Decido também 
cancelar os lançamentos de ISSQN a partir de 01/01/2009. 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 RENATO AUGUSTO GONÇALVES JÚNIOR 

 RESPONDENDO PELA CSCM/DRM 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA   

  Protocolado: 2011/10/02234
Interessado: Andaimes Mendes & Andrade Ltda - EPP
Inscrição Municipal: 101.755-1
Assunto: Restituição de ISSQN Próprio 
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/07, combinado com a Instrução 
Normativa do DRM/SMF nº 003/08,  reconheço o direito à restituição de 1.248,2954 
UFICs , referente à  Inscrição Municipal n  o   101.755-1 , de acordo com o previsto no 
art. 42,  respeitada a previsão legal contida no art. 43 , ambosda Lei Municipal nº 
13.104/07, tendo em vista a comprovação de que o contribuinte recolheu o ISSQN no 
valor de R$ 2.862,39, por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional 
- DAS, para a competência 10/2010, e que o valor do ISSQN devido pelo interessado 
correspondeu a R$ 259,07.
 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 EDGAR VALVERDE 

 AFTM - Matric. 45894-5, Respondendo Pela CSFM 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 

CAMPINAS - CONGEAPA  
 CONVOCAÇÃO 

 CONVOCAMOS os senhores (as) Conselheiros (as) titulares e suplentes, para 
reunião ordinária que acontecerá no dia 29 de janeiro de 2013 (terça-feira), pri-
meira chamada às 18h30 e segunda chamada às 19h00, na Sede do Conselho 
Av. Heitor Penteado, nº 1.162, Distrito de Joaquim Egídio, Campinas/SP, cuja 
PAUTA segue abaixo: 
1. Apresentação e deliberação para a Criação da Unidade de Conservação Refúgio da 
Vida Silvestre Mata Ribeirão, protocolo 2012/10/47900
2. Criação da Comissão eleitoral com a indicação dos conselheiros que coordenarão 
a reunião extraordinária para eleição, de acordo com o Artigo 11º Regimento Interno.
3. Formação das Câmaras Técnicas: Plano de Manejo, Protocolados e Revisão do 
Regimento Interno; com eleição de seus coordenadores: 
4. Discussão sobre as ATAs anteriores, não aprovadas, de Outubro a Dezembro de 2012:
5. Manifestação de Protocolados de Estudo de Viabilidade de Empreendimentos soli-
citado pelo GAPE, conforme Decreto 17589/2012, art. 7º.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 ROSANGELA APARECIDA MORAES VILLA DO MIU 

 Presidente Do CONGEAPA Em Exercício 
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 
 Secretária Executiva Do CONGEAPA 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS: CURSO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL - PARCERIA UNICAMP/EGDS 

 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS) está com 
inscrições abertas para o curso de Educação Ambiental - 4ª TURMA.  

 A capacitação será realizada em parceria com a Unicamp no período de 27 de 
fevereiro a 12 de junho.
O objetivo do curso é formar educadores ambientais que possam atuar efetiva-
mente em ações do município.  
A capacitação é voltada para os servidores municipais que tenham concluído ou este-
jam cursando graduação em qualquer área, e que tenham interesse no tema.
Servidores com ensino médio completo poderão participar do curso como ouvintes.
 A carga horária é de 60 horas, divididas em 15 encontros de quatro horas cada.  
Será realizado sempre às quartas-feiras, das 8h às 12h, no prédio básico da UNICAMP. 
Conteúdo Programático resumido: 
Bloco 1: A Crise da Civilização 
Bloco 2: Educação Ambiental como resposta 
Bloco 3: Encontro de sensibilização - preparando um projeto
 Os interessados podem fazer a pré-inscrição no site da EGDS , no endereço https://
smrh1.campinas.sp.gov.br/cursos_egds/,  ou através do e-mail:  rh.egds@campinas.
sp.gov.br, ou ainda  através dos nossos telefones, de 15 de janeiro a 26 de fevereiro. 
   Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3236-6982 ou 3236-9561.
NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE, PARTICIPEM!   
 

 Campinas, 21 de janeiro de 2013 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 
  

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE 
FEVEREIRO 

 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua pro-
gramação de cursos para o mês de Fevereiro /2013. Endereço: Avenida 

Aquidabã, nº 505 (esquina com Rua Dr. Quirino). 
  I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO

(Secretários, Diretores, Supervisores e demais cargos de Liderança):

01. Reflexões da Liderança: Módulo "Estratégias de Gerenciamento" 
Instrutor: Gisleine Darzan Lupi
Carga Horária: 3h30
Data: 28 de fevereiro
Horário: 8h às 11h30.
Conteúdo: Estilo de liderança; Infl uência da diversidade da equipe e do papel do líder 
no ambiente de trabalho

 I I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA

02. É POSSÍVEL FALAR DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO? 
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 6h
Data: 26 e 28 de fevereiro
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Serviço Público: Pontos de vista da Sociedade e do Servidor Público. Mo-
dernização do Estado: novo paradigma. Qualidade total: princípios básicos. Qualidade 
no Serviço Público: difi culdades e propostas.

 III- MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

03. EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
Instrutor: Prof. Dr. Sandro Tonso
Carga Horária: 60 horas
Datas: 27/02 a 12/06, uma vez por semana, às quartas-feiras.
Horário: 8h às 12h
Conteúdo: A Crise da Civilização, Educação Ambiental como resposta, Encontro de 
Sensibilização: preparando um projeto

 04. ATUALIZAÇÃO ORTOGRÁFICA 
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária: 7h30
Data: 15 e 22 de fevereiro
Horário: 8h15 às 12h
Conteúdo: Acordo ortográfi co da Língua Portuguesa: a reforma ortográfi ca prevê mu-
danças na língua portuguesa, como o fi m do trema, a supressão de consoantes mudas, 
novas regras para o emprego do hífen, inclusão das letras W, K, Y ao idioma, além de 
novas regras de acentuação. O curso compreende toda a Reforma Ortográfi ca.

 05. GRAMÁTICA I 
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária: 30h
Data: 19,21,26,28 de fevereiro, 05,07,12,14,19 e 21 de março
Horário:8h30 às 11h30
Conteúdo: Acentuação, crase, ortografi a, verbos, pontuação.

 06. INSTRUÇÃO À EDUCADORES: ORIENTAÇÃO SEXUAL INFANTIL 
Instrutor: Bárbara Dalcanale Meneses
Carga Horária: 3h
Data: 19 de fevereiro
Horário: Turma Manhã das 9h às 12h
Turma Tarde das 13h às 16h
Conteúdo: Fases do desenvolvimento infantil: sexualidade e curiosidade, como iden-
tifi car as demandas, quando chamar os pais, como orientá-los e como lidar com estas 
situações. Conceitos relacionados ao desenvolvimento infantil, formas de abordagem 
e orientação junto aos mesmos.

 07. LIMITE SEM LIMITES 
Instrutor: Dr. André L. Marroig de F.Ribeiro
Carga Horária: 4h
Data: 21 e 28 de fevereiro
Horário: 9h às 11h
Conteúdo: Relações Interpessoais/ Conceito de Limite/Entendendo Freud/ A magia 
de Winnicott

 IV - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E 
COMPORTAMENTAIS

08. JOGOS COOPERATIVOS 
Instrutor: Gisleine Darzan Lupi 
Carga Horária: 3h
Data: 25 de fevereiro
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Vivência de Jogos Cooperativos e Dinâmicas de Grupo

 V - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

09. APRENDENDO COM OS FILMES - TEMA: " OS DELÍRIOS DE CONSU-
MO DE BECKY BLOOM: O DESCONTROLE FINANCEIRO" 
Instrutor: Eliana Sundfeld
Carga Horária: 3h
Data: 26 de fevereiro
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Comportamento, consumismo desenfreado, descontrole fi nanceiro. Aceita-
ção social. O exemplo da família. Comprar por impulso. Realidade X Fantasia. Resga-
te da auto-estima. Autoconhecimento. Amizade, Lealdade, Valores.

 10. O DESAFIO DE MUDAR 
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 10h
Data: 25, 27 de fevereiro, 04 e 06 de março 
Horário: 13h30 às 16h
Conteúdo: Conceito de Mudança / Globalização e Mudança / Novos Paradigmas / 
Difi culdades x Problemas / Tratamentos errôneos das difi culdades / Resistência à mu-
dança e como minimizá-la.

 V I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE VIVÊNCIAS PARA A PREVENÇÃO 
AO ESTRESSE, QUALIDADE DE VIDA, CUIDADOS COM O SERVIDOR

11. PREVENÇÃO DE ESTRESSE NO LOCAL DE TRABALHO 
Instrutor:Dra. Beatriz Salek Fiad
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Carga Horária: 3h
Data: 20 de fevereiro
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Práticas de fi sioterapia aplicada ao trabalho/ Alongamento / Fortalecimento mus-
cular e educação postural / Técnicas de relaxamento / Técnicas de respiração / Técnicas de 
meditação / O aprendizado do uso do corpo com danças e exercícios leves.

 12. A DANÇA CIRCULAR: VIVÊNCIA 
Instrutor: Dra. Beatriz Salek Fiad
Carga Horária: 6 horas
Data: 21 e 28 de fevereiro
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Vivência nas danças circulares dos vários povos, trabalhando como prevenção 
ao estresse.

 VII - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA MOTIVACIONAL

13. CICLO AMPLIANDO HORIZONTES:"ADMINISTRANDO CONFLITOS " 
 
 Data: 27 de fevereiro - 4ª feira
Horário: 9h às 11h 
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal.
 
 Objetivo:  Evidenciar a importância do autoconhecimento e de conhecer o outro, bus-
cando a forma pela qual os relacionamentos podem ser otimizados, minimizando ou 
mesmo eliminando confl itos. O foco é o contexto profi ssional, sendo de utilidade tam-
bém para a vida pessoal e familiar.
 Consultor: MARCELO BOOG 
Mini-Currículo: Consultor de empresas, especializado na investigação e desenvolvi-
mento de Clima Organizacional. É Sócio e Diretor do Sistema Boog de Consultoria 
e Diretor de Pesquisa de Clima Organizacional do Instituto MVC. Conduz também 
projetos de Mapeamento 360°, Palestras e Workshops de temas gerenciais e compor-
tamentais. Coautor do livro "Discursos e Práticas de Gestão de Pessoas e Equipes" e 
autor de um dos capítulos do "Manual de Treinamento e Desenvolvimento".

 VIII - Turmas Exclusivas:  
A Escola de Governo oferece cursos no local de trabalho, para turmas exclusivas.
A Escola de Governo também disponibiliza uma série de ações de capacitação ou viven-
cias motivacionais para serem ministradas nos locais de trabalho. Pode-se também atender 
a demandas especifi cas, de acordo com as necessidades levantadas junto as coordenações. 
Entre as opções de atividades oferecidas nos locais de trabalho estão:
Projeto "Aprendendo com os fi lmes" (temos 15 temas já desenvolvidos), Jogos Co-
operativos, Diversidade & Cidadania, Cara ou Coroa: os dois lados do Atendimento, 
Relacionamento e Comunicação no Trabalho, Ecobrinquedoteca, Assertividade, Ad-
ministrando o tempo com efi cácia, Dança circular, Programa de prevenção ao estresse, 
entre outros. 
Há muitos cursos novos, de carga horária reduzida que podem atender a formação 
continuada, GEM, outras práticas integrativas, além de desenvolvermos a partir das 
demandas que nos são apresentadas, junto a sua equipe, no local de trabalho.
Nossos analistas se deslocam para atender às equipes, dentro das horas GEM (grupo 
de Estudos de Monitores), TDC (Trabalho Docente coletivo), FC (Formação conti-
nuada), e até mesmo no RPAI, auxiliando nos processo de planejamento estratégico.
Consulte-nos através do telefone: 19 3236-9561.
Todas as demais inscrições poderão ser feitas através do nosso link: https://smrh1.
campinas.sp.gov.br/cursos_egds/ 
Informações gerais:(19)3236-9561, rh.egds@campinas.sp.gov.br
Para assuntos referentes ao EAD: 3236-6982
 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 006/2011) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos COMUNICA o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do 
candidato ao cargo público relacionado abaixo:

CARGO NOME AV. MEDICA

DENTISTA MARIA FERNANDA ZILLI VIEIRA APTO
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
  

 CONVOCAÇÃO   
 A Junta Médica Ofi cial  CONVOCA  os servidores relacionados abaixo, a comparece-
rem em suas respectivas  datas e horários  para avaliação, com  Relatórios e Exames 
Médicos , à Rua Onze de Agosto, nº 744, 1º andar.
ANA PAULA DE FREITAS CENSI GABRIEL - 29/01/2013 ÀS 09:30H
GUILHERME LUIZ M. DA SILVA - 29/01/2013 ÀS 08:30H
MARISA HENRIQUE MELKI ARECO - 29/01/2013 ÀS 10:30H
PEDRO QUEIROZ MARCONDES MACHADO - 30/01/2013 ÀS 08:30H
SANDRA MACHADO BARBOSA - 30/01/2013 ÀS 10:30H
SILVANA SALVADOR DO AMARAL - 30/01/2013 ÀS 09:30H
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N.º 78825/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu 
cargo e, de acordo com o protocolado n° 2005/10/8203, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar o item da portaria nº 70327/2009, que nomeou a servidora JANETE APARECIDA 
GIORGETTI VALENTE, matrícula nº 36615-3, como representante do Conselho Munici-
pal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), junto a Comissão Municipal para 
Gerenciamento em Campinas do Projeto Estadual do Leite 'VIVALEITE'. 
Nomear a senhora SHEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RG nº 19.770.658-7, como re-
presentante do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
junto a Comissão Municipal para Gerenciamento em Campinas do Projeto Estadual do Leite 
'VIVALEITE'.

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO   
 PORTARIA N.º 79017/2013 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
Nomear o Sr. JOSÉ AILDO DA SILVA, RG nº 19416125-0, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Departamental nível VI, junto à Administração Regio-
nal 4, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear o Sr. CASSIO MARTINS CÂNDIDO DA MOTTA, RG nº 37467916, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível IX, junto à Subprefei-
tura de Nova Aparecida, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear a Sra. VALÉRIA RUSSO DA SILVA, RG nº 34921240-5, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível IX, junto à Administração Re-
gional 9, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear o Sr. ARMINDO DE ALMEIDA LIMA, RG nº 30100711-1, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível VIII, junto à Adminis-
tração Regional 12, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear o Sr. AILTON DA GAMA FIEL, RG nº 8607942-6, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Departamental nível V, junto à Administração Regional 
12, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear o Sr. EMERSON SANTANA PIVATO, RG nº 34833814-4, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível V, junto à Administração 
Regional 13, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear o Sr. JAIME DOS SANTOS, RG nº 16799557-1, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor Técnico Departamental nível IX, junto à Administração Regional 
6, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear o Sr. GILVAN SUPLICIO DA SILVA, RG nº 53469759-8, para exercer o car-
go em comissão de Assessor Técnico Departamental nível IX, junto à Administração 
Regional 13, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear o Sr. JULIO CLECIO DE JESUS LIMA, RG nº 53222832-7, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível IV, junto à Administra-
ção Regional 13, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Tornar sem efeito o item da portaria nº 78831/2013, referente a servidora MAGDA 
APARECIDA PIZZINATTO FERMINO, matrícula nº 28977-9.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 PORTARIA N.º 79018/2013 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/10/566, pela presente,
 RESOLVE 
Nomear, a partir de 07/01/2013, o Sr. RODRIGO PARADELLA DE QUEIROZ, RG 
nº 34604.973-8, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento, junto 
à Secretaria Municipal de Habitação. 

 PORTARIA N.º 79019/2013 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar, a partir de 22/01/2013, a portaria nº 76284/2012, que nomeou o servidor 
SERGIO GONÇALVES, matrícula nº 95791-7, para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador Especial de Políticas Públicas para Pessoa com Defi ciência, junto à Se-
cretaria Municipal Extraordinária da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Reduzida.
Nomear, a partir de 22/01/2013, a Sra. ANA MARIA PIZZUTO SCOGNAMIGLIO, 
RG nº 15627903-4, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Especial de 
Políticas Públicas para Pessoa com Defi ciência, junto à Secretaria Municipal Extraor-
dinária da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Reduzida.
Nomear, a partir de 02/01/2013, o Sr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES, RG nº 
55376868-2, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto à Se-
cretaria Municipal Extraordinária da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Reduzida.

 PORTARIA N.º 79020/2013 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/10/1120, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar, a partir de 09/01/2013, o item da portaria nº 65898/2005, que designou o ser-
vidor JOSÉ TEIXEIRA, matrícula nº 87779-4, para exercer a Gratifi cação de Apoio 
Técnico nível IV, junto à Coordenadoria Setorial de Fiscalização de Terrenos, da Se-
cretaria Municipal de Serviços Públicos. 
Revogar, a partir de 08/01/2013, o item da portaria nº 65937/2005, que nomeou o ser-
vidor GILDESIO DISSELLI, matrícula nº 88780-3, para exercer o cargo em comissão 
de Chefe de Setor, junto ao Setor de Controle e Gestão da Produção, do Departamento 
Técnico e Administrativo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Designar, a partir de 09/01/2013, o servidor GILDESIO DISSELLI, matrícula nº 
88780-3, para exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico nível IV, junto ao Departamen-
to Administrativo e Financeiro, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

 PORTARIA N.º 79021/2013 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/10/605, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a partir de 04/01/2013, o Sr. CLAUDEMIR DE BARROS SILVA, matrícula 
nº 122916-8, do cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível IX, 
junto à Administração Regional 10, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Designar, a partir de 04/01/2013, a servidora SOLANGE MARIA DIAS FERNAN-
DES, matrícula nº 96696-7, para exercer a Gratifi cação de Apoio Técnico nível IV, 
junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

 PORTARIA N.º 79022/2013 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/10/603, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a partir de 04/01/2013, o Sr. JOSÉ FRANCISCO CALASTRO, matrícula nº 
123433-1, do cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível VII, junto 
à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear, a partir de 04/01/2013, o Sr. ANTONIO VALENTINO PARUSSOLO, RG nº 
8332958, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível VII, jun-
to ao Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
  
 PORTARIA N.º 79023/2013 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 



20 Campinas, quinta-feira, 24 de janeiro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas

seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/10/1118, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar, a partir de 09/01/2013, o item da portaria nº 75771/2012, que nomeou o 
servidor JOSÉ CARLOS MONTEIRO, matrícula nº 87700-0, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Superior nível VI, junto à Administração Regional 1, 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Revogar, a partir de 09/01/2013, o item da portaria nº 67687/2007, que designou o ser-
vidor LAERCIO CLAUDINEI AGUIAR, matrícula nº 96759-9, para exercer a Gra-
tifi cação de Apoio Técnico nível IV, junto à Administração Regional 1, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.Nomear, a partir de 09/01/2013, o servidor LAERCIO 
CLAUDINEI AGUIAR, matrícula nº 96759-9, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Técnico Superior nível VI, junto ao Departamento Administrativo e Finan-
ceiro da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
 

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

 PORTARIA Nº 009/13 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55,  
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas , e tendo 
em vista o contido no Protocolado  2011/215/00056 , em especial levando em consi-
deração o relatório da Comissão Processante de fl s. 86 a 90 e, a manifestação do Sr. 
Corregedor da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 91 a 92 dos autos e nos termos 
do artigo 50 - inciso III, letra "a", da Lei Municipal nº. 13.351/08, decide pela  AB-
SOLVIÇÃO  do servidor matrícula  27.996-0,  observando-se a recomendação de fl s. 
89 e 92 dos autos, com o consequente  arquivamento  dos autos.
 

 Campinas, 16 de janeiro de 2013 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 
  

 PORTARIA Nº 010/13 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55,  
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas , e tendo 
em vista o contido no Protocolado  2011/215/000009 , em especial levando em consi-
deração o relatório da Comissão Processante de fl s. 31 a 33 e a manifestação do Sr. 
Corregedor da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 34 dos autos, decide com fulcro 
no artigo 50 - inciso III, da Lei Municipal 13.351/08, pelo  arquivamento  do feito.
 

 Campinas, 17 de janeiro de 2013 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 
  

 PORTARIA Nº 011/13 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55,  
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e 
tendo em vista o contido no  Processo Administrativo Disciplinar nº 028/12  CGMC 
nos autos do Protocolado 2011/215/00109, em especial levando em conta a sugestão 
da Comissão Processante de fl s. 44 a 45 e à manifestação do Senhor Corregedor da 
Guarda Municipal de Campinas de fl s. 46 dos autos, com fulcro no artigo 50 inciso 
III, letra "d" da Lei Municipal 13.351/08, decide aplicar a pena de  ADVERTÊNCIA  
ao servidor matrícula  105.837-1,  por violação ao disposto no inciso IX, do artigo 184 
da Lei Municipal 1.399/55; c/c Portaria 001/99 SMCASP.
 

 Campinas, 21 de janeiro de 2013 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 
  

 PORTARIA Nº 012/13 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55,  
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas , e tendo 
em vista o contido no Protocolado  2011/215/000012 , em especial levando em conside-
ração o relatório da Comissão Processante de fl s. 53 a 57 e a manifestação do Sr. Cor-
regedor da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 58 a 59 dos autos, decide com fulcro 
no artigo 50 - inciso III, da Lei Municipal 13.351/08, pelo  arquivamento  do feito.
 

 Campinas, 21 de janeiro de 2013 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 
  

 PORTARIA Nº 013/13 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55,  
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas , e tendo 
em vista o contido no Protocolado  2011/215/000066 , em especial levando em conta o 
relatório da Comissão Processante de fl s. 88 a 89 e a manifestação do Sr. Corregedor 
da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 90 a 91 dos autos, decido com fulcro no arti-
go 50 - inciso III, da Lei Municipal 13.351/08, pela  absolvição  do servidor matrícula 
 111.729-7,  com o consequente  arquivamento  dos autos.
 

 Campinas, 21 de janeiro de 2013 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a pre-
sente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, 
abaixo relacionados, para cientifi cá-los da obrigação constituida na Lei 11.455/02, estabe-
lecendo que devam executar a construção de muro ou cercá-lo com tela de arame galvani-
zado, com no mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de altura, inexistindo 
construção a testada do lote deverá conter 0,40 (quarenta centimetros) de muro e 1,10m (um 
metro e dez centimetros) de altura a complementar com tela de arame galvanizado, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação 
ensejará a imposição de multa e a adoção da medidas previstas no citado diploma legal.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“CONCEICAO MARIA 
APARECIDA” 5213.52.90.0085.00000 11693 “JARDIM SAO DO-

MINGOS” 6 2012/156/5787

“EMERSON ELIAS DE 
JESUS” 3343.13.17.0142.00000 12241 “PQ VALENCA” 41 2012/156/5753

“FRANCISCO DOS AN-
JOS GONCALVES” 5213.61.38.0168.00000 11685 “VILA PALMEIRAS” 11 2012/156/5792

“JOSE ARTHUR NO-
GUEIRA JORDAO” 3364.24.11.0599.00000 12442 “JD PLANALTO DE 

VIRACOPOS” 45 2012/156/6072

“JOSE ARTHUR NO-
GUEIRA JORDAO” 3364.52.23.0063.00000 12682 “JARDIM PLANALTO 

VIRACOPOS” 5 2012/156/6438

“MARA SILVIA MAN-
ZO DE MORAES” 3434.32.39.0130.00000 12506 “PQ DA FIGUEIRA” 17 2012/156/6203

“RONALDO LUCAS 
ALVES” 3361.33.50.0226.00000 10140 “RESIDENCIAL SAO 

JOSE” 9 2012/156/1527

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO 
DE PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a 
presente notifi cação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente aos 
terrenos descritos e localizados neste município, para notifi cá-los na forma da Lei Com-
plementar 09/03, estabelecendo que devam providenciar a desobstrução e ou limpeza e ou 
remoção do entulho do passeio, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não 
atendimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas 
previstas no citado diploma legal.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“MARIA LUIZA TRAVAS-
SOS TEIXEIRA” 3412.14.92.0451.01001 12332 “JD CHAPADAO” 34-

MOD 2012/156/5853

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituida na Lei 09/03, estabelecendo que devam executar a limpeza do 
passeio, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da 
presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas 
nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTI-
FICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTO-
COLO

“ANGELO PITTON 
FILHO” 3432.44.46.0395.01001 12374 “JARDIM DO LAGO” 23 2012/156/5899

“GABRIEL AGUIRRE 
GONZAGA” 3263.41.24.0859.01001 12251 “CONDOMINIO FAZEN-

DA TAQUARAL”
8-C-
-SUB 2011/70/7970

“JOSE ARTHUR NO-
GUEIRA JORDAO” 3364.52.23.0063.00000 12681 “JARDIM PLANALTO 

VIRACOPOS” 5 2012/156/6438

“JOSE DA SILVA” 3442.43.29.0062.01001 12430 “VL ANTONIO FRAN-
CISCO” 20 2012/156/5949

“NELSON LOPES DE 
SOUZA” 3441.32.55.0470.01001 12690 “JARDIM SAO FER-

NANDO” 17 2012/156/5425

“WANDERLEY AN-
DRADE E SILVA” 4311.52.72.0507.00000 12243 “PQ DAS HORTENCIAS” 17 2012/156/5755

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente 
aos terrenos localizados neste município, para notifi cá-los da obrigação constituida na 
Lei nº 11.455/02, estabelecendo que devam executar a limpeza dos terrenos e mantê-
-los limpos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não atendimento 
da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previs-
tas no citado diploma legal.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“ANGELO PITTON 
FILHO” 3432.44.46.0395.01001 12373 “JARDIM DO LAGO” 23 2012/156/5899

“GABRIEL AGUIRRE 
GONZAGA” 3263.41.24.0859.01001 12250 “CONDOMINIO FA-

ZENDA TAQUARAL” 8-C-SUB 2011/70/7970

“JOAQUIM AMADO 
SOUTO” 1454.34.19.0703.00000 12203 “CHACARA VALE 

DAS GARCAS” 7 2012/156/4045

“JOSE ARTHUR NO-
GUEIRA JORDAO” 3364.52.23.0063.00000 12679 “JARDIM PLANALTO 

VIRACOPOS” 5 2012/156/6438

“LUCIANO PRESTES 
PERRONE” 3263.11.18.0182.00000 12302 “JARDIM SANTA 

GENEBRA” 21 2012/156/5661

“MARA SILVIA MANZO 
DE MORAES” 3434.32.39.0130.00000 12505 “PQ DA FIGUEIRA” 17 2012/156/6203

“NELSON LOPES DE 
SOUZA” 3441.32.55.0470.01001 12689 “JARDIM SAO 

FERNANDO” 17 2012/156/5425

“PERICAIA VICENTINI” 3411.24.21.0393.01001 12636 “JARDIM EULINA” 31 2012/156/5779

“RONALDO LUCAS 
ALVES” 3361.33.50.0226.00000 10138 “RESIDENCIAL SAO 

JOSE” 9 2012/156/1527
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“SERGIO DE ALMEIDA 
MAIA USUF” 3412.24.84.0057.01001 12391 “JD CHAPADAO” 6-SUB 2012/156/5941

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“AGOSTINHO RENOLDI” 3234.33.41.0135.01001 12323
“CIDADE UNIVER-

SITARIA CAMPI-
NEIRA”

10 2012/156/5803

“ANTONIO BUZIOLI” 3263.31.96.0160.01001 12109 “JARDIM SANTANA” 1 2012/156/6172

“EMERSON ELIAS DE 
JESUS” 3343.13.17.0142.00000 12240 “PQ VALENCA” 41 2012/156/5753

“FABIANO BATISTA 
CALDEIRA” 3451.41.98.0048.01001 12194 “VILA AEROPORTO - 

3ªGLEBA” 15 2012/156/5752

“FRANCISCO DOS ANJOS 
GONCALVES” 5213.61.38.0168.00000 11684 “VILA PALMEIRAS” 11 2012/156/5792

“GABRIEL AGUIRRE 
GONZAGA” 3263.41.24.0874.00000 12283 “PARQUE TAQUA-

RAL”
8-H-
-SUB 2012/156/5769

“GABRIEL AGUIRRE 
GONZAGA” 3263.41.24.0859.01001 13333 “CONDOMINIO FA-

ZENDA TAQUARAL”
8-C-
-SUB 2011/70/7970

“JOAO JONIS NOGUEIRA 
CASTILHO E OU” 5231.31.59.0271.00000 11691 “JARDIM SAO 

DOMINGOS” 68 2012/156/5789

“JOSE ARTHUR NOGUEI-
RA JORDAO” 3364.24.11.0599.00000 12441 “JD PLANALTO DE 

VIRACOPOS” 45 2012/156/6072

“JOSE ARTHUR NOGUEI-
RA JORDAO” 3364.52.23.0063.00000 12680 “JARDIM PLANALTO 

VIRACOPOS” 5 2012/156/6438

“JOSE VICENTE DE 
PAULA” 5213.33.86.0120.01001 11688 “VILA PALMEIRAS - 

CONTINUACAO” 30 2012/156/5791

“LUCIANO PRESTES 
PERRONE” 3263.11.18.0182.00000 12303 “JARDIM SANTA 

GENEBRA” 21 2012/156/5661

“MARA SILVIA MANZO 
DE MORAES” 3434.32.39.0130.00000 12507 “PQ DA FIGUEIRA” 17 2012/156/6203

“RENZO BACCO” 3263.41.64.0374.01001 12193 “CONDOMINIO FA-
ZENDA TAQUARAL” 8-SUB 2012/156/5751

“RONALDO LUCAS 
ALVES” 3361.33.50.0226.00000 10139 “RESIDENCIAL SAO 

JOSE” 9 2012/156/1527

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTI-
FICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTO-
COLO

“ANGELO PITTON FILHO” 3432.44.46.0395.01001 12376 “JARDIM DO LAGO” 23 2012/156/5899

“JOAO BATISTA JACO-
METTE” 3414.12.70.0431.01001 12244 “JARDIM BONFIM” 2 2012/156/5762

“NELSON LOPES DE 
SOUZA” 3441.32.55.0470.01001 12691 “JARDIM SAO 

FERNANDO” 17 2012/156/5425

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - 
DESNÍVEL DE PASSEIO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“JOSE ESTEVES FER-
NANDES JR” 3442.51.33.1128.00000 4518/2012 “JARDIM CARLOS 

LOURENCO” 9 2012/156/2654

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - 
LIMPEZA DE PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo constatado 
que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam 
as notifi cações para limpeza do passeio dos imóveis abaixo relacionados nos respectivos 

prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados 
conforme Lei Complementar 09/03. É facultado aos proprietários a interposição de defesa, 
por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob pena do 
lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ELZA HIDEKO 
KAWANO” 3411.63.49.0113.00000 3991/2012 “JARDIM EULINA” 10 2012/156/2420

“JOAO ALVES” 3433.33.77.0425.01001 4569/2012 “JARDIM NOVO CAM-
POS ELISEOS” 38 2012/156/5339

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
DE TERRENO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“ANGELO MAGNANI” 3441.42.25.0132.00000 4599/2012 “VILA MARIETA” 7 2012/156/1796

“DD AVALIACAO PATRI-
MONIAL LTDA” 3254.62.74.0047.00000 4917/2012 “FAZENDA TAQUA-

RAL” 31 2012/156/4524

“JOAO ALVES” 3433.33.77.0425.01001 4568/2012 “JARDIM NOVO 
CAMPOS ELISEOS” 38 2012/156/5339

“MARCOS BASTOS 
PEREIRA E OUTRA” 3253.22.07.0086.00000 4495/2012 “JARDIM SANTA 

MONICA” 33 2012/156/4308

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo constatado 
que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município não atenderam as 
notifi cações para execução de limpeza nos terrenos abaixo relacionados dentro dos prazos 
legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados con-
forme Lei 11.455/02. É facultado aos proprietários a interposição de defesa, por escrito, no 
prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente publicação sob pena de lançamento do 
valor não quitado em Dívida Ativa.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“COMPANHIA MELHORA-
MENTOS DE CAMPINAS S/A” 3431.54.54.0167.01001 4451/2012 “JD NOVO CAM-

POS ELISEOS” 9 2011/70/7156

“MARCOS ANTONIO DE 
OLIVEIRA” 3421.13.27.0413.00000 4716/2012

“JD NOSSA 
SENHORA AUXI-

LIADORA”
5 2012/156/804

“MARIO JUSTINO DA 
SILVA” 3342.63.32.0409.00000 4687/2012 “CIDADE SATELI-

TE IRIS” 7-SUB 2011/70/8087

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
PAVIMENTAR O PASSEIO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“LAURO ANTONIO” 3263.42.83.0575.01001 4657/2012 “CONDOMINIO FAZEN-
DA TAQUARAL” 5 2012/156/666

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO 
DE MURO/ALAMBRADO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“MARCOS ANTO-
NIO DE OLIVEIRA” 3421.13.27.0413.00000 4717/2012 “JD NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA” 5 2012/156/804

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
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 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DO 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores dos terrenos abaixo relacionados e localizados 
neste município, não atenderam as notifi cações para reparo do passeio nos respectivos 
prazos legais, vem por meio deste Edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa 
lavrados conforme Lei Complementar 09/2003. É facultado aos proprietários a inter-
posição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“CHATEAUBRIAND 
MAIA” 3412.63.85.0321.01001 4540/2012 “JARDIM GUANA-

BARA” 30 2012/156/1955

“ELZA HIDEKO 
KAWANO” 3411.63.49.0113.00000 3992/2012 “JARDIM EULINA” 10 2012/156/2420

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DE QUAISQUER NATUREZA 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a 
presente notifi cação de seus proprietários/possuidores, abaixo relacionados, da obrigação 
constituida na Lei 11455/02, estabelecendo que deverão providenciar a remoção dos resí-
duos sólidos de quaisquer natureza no prazo de 02 (dois) dias a contar desta publicação. O 
não cumprimento ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas no citado 
diploma legal.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTI-
FICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTO-
COLO

“TOMOKO MARUYAMA 
BIZARRO E OUTRO” 3263.33.67.0213.01001 11491 “PARQUE SAO 

QUIRINO” 11 2012/156/6112

 

 Campinas, 22 de janeiro de 2013 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE TRABALHO E RENDA 

 ERRATA 
 Tornar sem efeito os expedientes administrativos abaixo relacionados, publicado no 
dia 10/12/2012. Protocolado nº2012/10/56885 - PG - Interessado: Secretaria Munici-
pal de Trabalho e Renda.
ANO .............................................................PONTO ..................................................................Nº
2002...................................................................10 ................................................................... 2723
2003...................................................................10 ................................................................... 6360
2005...................................................................10 ................................................................. 46841
2007...................................................................10 ................................................................. 20973
2007...................................................................10 ................................................................. 42035
2008...................................................................10 ................................................................. 13125
2009...................................................................10 ................................................................. 20694
2009...................................................................10 ................................................................. 25640
2009...................................................................10 ................................................................. 38073
2010..................................................................169 ................................................................ 15866
2010...................................................................10 ................................................................. 32192
2010...................................................................10 ................................................................. 32353
2010...................................................................10 ................................................................. 35562
2010...................................................................10 ................................................................. 40764
2011 ...................................................................70 ................................................................... 3529
2011 ...................................................................10 ................................................................... 6680
2011 ...................................................................10 ................................................................. 23477
2011 ...................................................................10 ................................................................. 45100
2011 ...................................................................10 ................................................................. 46563
2011 ...................................................................10 ................................................................. 52517
2012...................................................................10 ................................................................... 6767
2012...................................................................10 ................................................................. 15509
2012...................................................................10 ................................................................. 53475
2012...................................................................10 ................................................................. 53770
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 JAIRSON VALÉRIO CANÁRIO 

 Secretário 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  DEFERIDO
 PROT.12/11/9348 EDUARDO J PEREIRA COELHO
 INDEFERIDOS
 PROT.11/11/15605 PRADO COMUNICAÇÃO VISUAL COM. LTDA - PROT.09/11/15812 HASEYAMA E HA-
SEYAMA LTDA - PROT.11/11/3559 ADRIANO DE S BARBOZA - PROT.07/11/11646 FLAVIO L MASSA E 
CIA LTDA - PROT.11/11/3978 LUIZ MICHELINI 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.12/11/15393 MAIRA XAVIER - PROT.12/11/13289 V S CENTRO AVANÇADO DE ESTETICA 
- PROT.03/10/57686 MARIA E MAROTTA DE OLIVEIRA - PROT.11/17/2199 BIO AUDIO FONOAU-
DIOLOGA E COM. LTDA - PROT.12/11/5426 V B LINO PANIFICADORA E ROSTISSERIA LTDA - 
PROT.12/11/6530 INTERVEC INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - PROT.13/11/497 
VANDERLEI F BUENO - PROT.13/17/057 NORBERTO MARTANO - PROT.05/10/42322 CLIMAGEM 
LTDA - PROT.08/11/3041 MARIA DA G B JARRETTA - PROT.08/60/1521 CHINELLATO E SILVA LTDA 
- PROT.09/11/9445 JOSE C DE OLIVEIRA - PROT.08/11/11670 ALINE DE C CESNA - PROT.12/11/14977 
DIFERANCIAL HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.O MESMO - PROT.13/11/602 1ª IGREJA BA-
TISTA DE CAMPINAS - PROT.11/11/7962 ROGVANI INCORP. DE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - 
PROT.92/74108 MARIA DE F LOPES - PROT.12/11/14615 MARCOS C HOFFMANN
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  DEFERIDOS
 PROT.12/11/3009 SINDICATO EMPREGADOS EM ESCRITORIO E NO SETOR ADM. TRANSP. RODO-
VIARIO DE CARGAS EM GERAL - PROT.11/11/5983 MARIA N BRANDÃO BENETTI - PROT.13/11/129 
IVAN GIRSAS - PROT.12/11/3491 ROSANGELA P VANCAN - PROT.12/11/10459 JOSE C FELIZARDO - 
PROT.12/11/11580 ALICE ALVES - PROT.12/11/12900 SINEIDE C MARSAIOLI - PROT.12/11/12459 IVO 
MILTON RAIMUNDO JR 

 INDEFERIDOS
 PROT.12/11/13499 CDHU - PROT.12/11/13498 JULIANA BAZAN - PROT.12/11/13505 CDHU - 
PROT.12/11/13496 CDHU - PROT.12/11/13490 CDHU - PROT.12/11/13491 CDHU 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.11/11/6805 ANDRE L HOFER - PROT.11/11/9120 MARTHA V JOLI - PROT.12/11/4406 MAURICIO 
G FERNANDES - PROT.12/11/12790 MARIA DE F SANTOS - PROT.13/11/127 SIDNEI DE OLIVEIRA - 
PROT.70/34766 JOÃO DE SOUZA - PROT.13/11/87 EDUARDO J MAGDALENO PROT.08/11/12258 JOSE T 
ZONATI - PROT.12/11/10590 LUCIANO S DA ROSA

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS, SITO À AV ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE ATEN-
DIMENTO PARA TOMAR CIENCIA.
PRAZO DE 10 DIAS
 PROT.09/11/15736 LUIS PAULO MARCELINO - AIM Nº 22915
PROT.01/73410 JESUS DAMIÃO MONTEIRO - AIM Nº 22916

 PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.98/47137 AGOSTINHO ROSA MACHADO - INT Nº 59604
PROT.73/34253 COND. RESID. RIBATEJO - AIM Nº 22801
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 SECRETARIA DO VERDE, DESENV. SUSTENTÁVEL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 CONVOCAÇÃO   
 Prezados Senhores,
Convidamos Vossas Senhorias para participar da   2ª Reunião Ordinária do Conselho 
de Regulação e Controle Social do Município de Campinas  , no âmbito da Agência 
Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí - ARES PCJ, conforme segue:
Dia, local e horário: 
  01/02/2013 (sexta-feira) - 10hs, na Sala Azul do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal  
 Avenida Anchieta, nº 200 - 4º andar 
 PAUTA:  
1. Abertura;
2. Revisão de tarifa social relativa a Água, Esgoto e Serviços do Município de Campinas; 
3. Outros Assuntos;
4. Encerramento.
Contamos com a participação de todos, lembrando que há necessidade de quórum para 
início da reunião.  

 Campinas, 18 de janeiro de 2013 
 ANDRÉA CRISTINA O. STRUCHEL 

 Diretora Do Departamento De Desenvolvimento Sustentável 
 Pres. Do Conselho De Regulação E Controle Social - ARES/ PCJ 

  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 COMUNIQUE-SE 

  Protocolo nº 2003/10/53933 
 Interessado: Cerâmica São José de Campinas LTDA. ME. 
Para dar seguimento à análise dos processos da Cerâmica São José de Campinas, soli-
citamos o comparecimento do interessado ou de seu representante legal, na SMVDS, 
no prazo de 30 dias corridos, a partir da data de publicação (nos termos da Ordem de 
Serviço nº 01/09), para prestar esclarecimentos quanto as atividades realizadas na área. 
Atendimento agendado com o técnico pelo telefone 2116-0374, na Av. Anchieta nº 
200, 17º andar - Centro/Campinas.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE  
 Geólª. CCLA/SMVDS Matrícula: 124.945-2 
 MATHEUS JOSÉ V. MENEGUETTI 

 Matrícula: 37.733-3 - Coordenador/CCLA 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL   
  Processo: 2013/10/00106 
 Interessado: Carme Lucia Pereira 
Para dar prosseguimento à análise do referido processo, solicitamos o comparecimento da 
interessada a esta Secretaria, no prazo de até 30 dias, para prestação de esclarecimentos e apre-
sentação dos seguintes documentos relacionados no art. 9º do Decreto Municipal 17.261/2011: 
itens: I (completar o preenchimento), II (matrícula do imóvel com até 180 dias), VI, VII e XII.
Agendar o comparecimento pelo telefone: (19) 2116-0374.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 CARLOS EDUARDO DE S. MARTINS 

 Engenheiro Agrônomo - Matrícula: 124.993-2 
 MATHEUS JOSÉ V. MENEGUETTI 

 Matrícula: 37.733-3 - Coordenador/CCLA 
  

 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 Coordenadoria de Controle e Licenciamento Ambiental - anexo III 
  Protocolo: 2012/10/41876 
 Interessado: Condomínio Raul Renato 
Para expedição dos documentos solicitados no processo acima citado, convocamos o interessado 
ou seu representante legal a comparecer na Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento 
Sustentável no prazo de 30(trinta) dias corridos, a partir desta publicação, para apresentação da 
prova dominial atualizada. O documento a ser apresentado deverá ter sido expedido em até 180 
dias ou conforme prazo de validade defi nido pelo Cartório de Registros de Imóveis, relativamen-
te à matrícula do imóvel.  Agendar horário de atendimento pelo telefone 2116-0374. 
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 DANIEL MARCHETTI MARONEZE 

 Biólogo Do Setor De Controle E Licenciamento Ambiental 
 MATHEUS JOSÉ V. MENEGUETTI 

 Coordenador Da CCLA 
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 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE PROCESSO 
LICITATÓRIO   

  PREGÃO PRESENCIAL  N.º 007/2012-  PROTOCOLO  Nº C.004.11.2012 -  OBJE-
TO:  Registro de Preço para futura aquisição de frutas, verduras, legumes, raízes, bulbos, 
tubérculos, rizomas e ovos, com entrega parcelada e ponto a ponto, para o Programa de 
Alimentação Escolar. COMUNICADO:  Tendo em vista questões relatadas e contidas 
nos autos do processo em questão, a Ceasa/Campinas resolve  SUSPENDER  a abertura 
do certame para adequação do edital e futura publicação de nova data de abertura.  

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE RESUMO DE ATA 
   Para atendimento do disposto no Parágrafo 2º do Artigo 15 da Lei Federal 

8.666/93, torna público o(s) preço (s) registrado (s) no resumo de ata:
Ata de Registro de Preços nº 005/12
Pregão Presencial nº 017/12 - Protocolo nº 076/11 
Objeto: Contratação de empresa para confecção e fornecimento de peças de vestuário 
que compõe os uniformes da EMDEC.  
 Detentora: RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES-ME -  Compromisso de Fornecimento 
nº  5.1/2012  - Preços unitários:  Lote 01  -  Uniforme Operacional Básico  - Itens: 1.1 - Cami-
seta Pólo - R$ 34,71/pç; 1.2 - Camisa Aberta Masculina - R$ 43,61/pç; 1.3 - Camisa Aberta 
Feminina - R$ 46,29/pç; 1.4 - Jaqueta Operacional - R$ 134,52/pç; 1.5 - Calça Operacional 
Masculina - R$ 52,51/pç; 1.6 - Calça Operacional Feminina - R$ 55,00/pç; 1.7 - Bermuda 
Ciclista com reforço - R$ 48,06/pç; 1.8 - Boné - R$ 20,00/pç; 1.9 - Camiseta manga curta 
- R$ 35,00/pç.  Lote 10  -  Sapato Social  - 10.1 - Sapato Social Masculino - R$ 59,00/par; 
10.2 - Sapato Social Feminino - R$ 59,00/par.  Detentora:  CONFECÇÕES ANTA LTDA   
-  Compromisso de Fornecimento nº  5.2/2012  - Preços unitários:  Lote 02 - Uniforme Social  - 
Itens: 2.1 - Camisa Social Manga Curta Masculina - R$ 31,70/pç; 2.2 - Camisa Social Manga 
Longa Masculina - R$ 33,10/pç; 2.3 - Camisa Social Manga Curta Feminina - R$ 31,00/pç; 
2.4 - Camisa Social Manga Longa Feminina - R$ 33,00/pç; 2.5 - Camiseta Pólo Social (Unis-
sex) - R$ 32,00/pç; 2.6 - Calça Social Feminina - R$ 38,00/pç; 2.7 - Calça Social Masculina 
- R$ 41,00/pç; 2.8 - Calça Sarja Masculina - R$ 29,00/pç; 2.9 - Calça Sarja Feminina - R$ 
29,00/pç; 2.10 - Blazer Feminino - R$ 110,00/pç; 2.11 - Blazer Masculino - R$ 130,00/pç; 
2.12 - Jaqueta Unissex - R$ 130,00/pç; 2.13 - Lenço - R$ 26,00/pç; 2.14 - Gravata - R$ 26,00/
pç.  Lote 04 - Suéter - Pulôver  - Itens: 4.1 - Suéter Operacional - R$ 55,00/pç; 4.2 - Suéter 
Social - R$ 52,43/pç; 4.3 - Pulôver Operacional - R$ 50,00/pç; 4.4 - Pulôver Social - R$ 50,00/
pç.  Detentora:  D  .   COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME   -  Compromisso 
de Fornecimento nº  5.3/2012  - Preços unitários:  Lote 03 - Uniforme Ciclista  - Itens: 3.1 - 
Malha Manga Longa Ciclista - R$ 30,00/pç; 3.2 - Bermuda Ciclista em Malha - R$ 50,00/
pç.  Detentora: ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME  - Compromisso de 
Fornecimento nº  5.4/2012  - Preços unitários:  Lote 06 - Jaqueta de Couro  - Itens: 6.1 - Jaque-
ta de Couro - R$ 373,83/pç.  Detentora: INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGU-
RANÇA MAC LTDA EPP  - Compromisso de Fornecimento nº  5.5/2012  - Preços unitários: 
 Lote 07 - Cintos  - Itens: 7.1 - Cinto de couro - R$ 60,00/pç; 7.2 - Cinto de Lona - R$ 10,00/
pç.  Detentora :  UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP   -  Compromisso de Fornecimento 
nº  5.6/2012  - Preços unitários:  Lote 08 - Tarja  - Itens: 8.1 - Tarja de Identifi cação - R$ 13,00/
pç.  Lote 09 - Meias  - Itens: 9.1 - Meia para ciclista - R$ 15,57/par.  
Ata Registrada em 18/10/2012. Vigência:12 (doze) meses.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 CONVITE N.º 001/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/2013 

 A Comissão Permanente de Licitação da Informática de Municípios Associados S/A. 
- IMA, torna público e convida os interessados a participarem do processo licitatório 
na Modalidade Convite, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de 
serviços de gravação de Chapas Térmicas em CTP - para impressoras Off-set GTO 
52 bicolor e Solna 125 monocolor, por período de 12 meses, desde que atendam as 
especifi cações e condições constantes do edital e anexos, além dos dispositivos da Lei 
N.º 8.666/93 e suas alterações. O edital encontra-se à disposição, a partir dessa data, 
na Área de Licitações da Informática de Municípios Associados S.A. - IMA, na Rua 
Ataliba Camargo Andrade, 47, Bairro Cambuí, Campinas-SP, nos horários: 9h às 12h 
e 13h às 16h e através do e-mail: ima.licitacoes@ima.sp.gov.br 
DATA DA ABERTURA: 01 de fevereiro de 2013.
HORÁRIO: 14:00 horas.
LOCAL: Sede da IMA - Rua Ataliba Camargo Andrade, N.º 47 - Cambuí, Campinas/SP.
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Área de Licitações, das 9h às 12h 
e das 13h às 16h, na sede da IMA, situada à Rua Ataliba Camargo Andrade, N.º 47, 
Cambuí, Campinas/SP, pelo telefone (19) 3755-6509, fax (19) 3755-6514 e e-mail: 
ima.licitacoes@ima.sp.gov.br.
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 MARILIA CASTANHEIRA BENATTI 

 Presidente Da Comissão Permanente De Licitação 

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 RESOLUÇÃO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
 Dispõe sobre inscrições e credenciamento de vendedores ambulantes; per-
missionários da SETEC - Serviços Técnicos Gerais e/ou empresas interes-
sadas para trabalharem no carnaval denominado “CARNAVAL OFICIAL 
DE 2013” nas categorias: Lanches quentes, frio e sanduíches naturais; 

Pastéis, frituras e assados; Cachorro Quente e Churrasquinho. 
 O Ilmo. Sr. Presidente da  SETEC - Serviços Técnicos Gerais , no uso das atribuições 
de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8º da Lei Municipal 

nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974 e,
 CONSIDERANDO  as disposições contidas nos incisos I e II do artigo 4º, da Lei 
4.369, de 11 de fevereiro de 1974, que estabelece competência à  SETEC - Serviços 
Técnicos Gerais  para autorizar o uso do solo, para fi ns de exercício do comércio de 
instalações removíveis em geral, nas vias e logradouros públicos, ou para o exercício 
do comércio ambulante eventual ou não, fi xando os respectivos locais.
 CONSIDERANDO  a necessidade de regulamentar o comércio de ambulante/ per-
missionário da  SETEC - Serviços Técnicos Gerais  ou demais empresas interessadas 
a trabalhar no carnaval denominado “ CARNAVAL OFICIAL DE 2013 “, a ser or-
ganizado pela Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria Municipal de 
Cultura e Coordenadoria de Comunicação. 
 RESOLVE: 
 Artigo 1º  - Fica aberto o prazo para inscrições e credenciamento de vendedores ambu-
lantes; permissionários da  SETEC - Serviços Técnicos Gerais  e/ou empresas interes-
sadas para trabalharem no carnaval denominado “ CARNAVAL OFICIAL DE 2013 “ 
nas categorias:  Lanches quentes, frios e sanduíches naturais; Pastéis,Salgados fri-
tos e assados; Cachorro Quente e Churrasquinho,  que poderá ser exercido através 
de veículos de tração manual, sendo que todas as categorias poderão comercializar 
bebidas, desde que observadas as disposições contidas no artigo 9º e seus parágrafos 
desta Resolução.
 Parágrafo Primeiro  - Serão disponibilizados para seleção 30 (trinta) pontos de ali-
mentação distribuídos por categoria conforme abaixo enumerados, sendo que todos os 
pontos poderão vender as bebidas descritas no parágrafo segundo.
 I  - 08 (oito) pontos para lanches quentes, frios e sanduíches naturais;
 II  - 08 (oito) pontos para cachorro quente; 
 III  - 08 (oito) pontos para pastéis, salgados frios e assados, e 
 IV  - 06 (seis) pontos para churrasquinhos.
 Parágrafo Segundo  - Será permitida apenas e tão somente a comercialização das se-
guintes bebidas: refrigerantes, água tônica e cervejas em lata; água em garrafa ou copo 
plástico e refrigerante alcoólico gaseifi cado, servido em copos descartáveis, fi cando 
terminantemente vedada a venda de qualquer bebida alcoólica destilada. 
 Artigo 2º  - As inscrições serão realizadas do dia  25 a 30 de janeiro de 2013 , no 
horário  das 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:30 horas , na sede da  Setec - Serviços 
Técnicos Gerais , localizada na Praça Voluntários de 32, s/nº, Swift, Campinas/SP., 
podendo valer destas inscrições todos os ambulantes; permissionários cadastrados na 
SETEC ou empresas interessadas,que não possuam débito com a Autarquia.
 Parágrafo único  - No ato da inscrição o interessado, se pessoa física, deverá apre-
sentar cópia da Cédula de Identidade ou Carteira de Habilitação - CNH e do CPF e, 
se pessoa jurídica, cópia do ato constitutivo da empresa, bem como cópia da Cédula 
de Identidade ou Carteira de Habilitação - CNH e do CPF do proprietário ou sócio-
-proprietário da empresa.
 Artigo 3º -  Os inscritos serão selecionados e credenciados mediante a apresentação 
de proposta comercial que seguirá o critério de  maior oferta,  a qual deverá ser apre-
sentadas por intermédio do formulário ofi cial, nos termos do  Anexo Único , fi cando 
estipulado o valor mínimo da proposta em  R$ 100,00 (cem reais) por dia. 
 Parágrafo único  - Cada inscrito poderá indicar apenas uma categoria, bem como 
apresentar apenas uma proposta que deverá ser apresentada dentro de envelope devi-
damente lacrado contendo o nome do inscrito e a categoria desejada, conforme mo-
delo abaixo:

 CARNAVAL 2013 
Nome Completo do inscrito: __________________________________________
Categoria: (assinar somente  uma  opção)

LANCHES QUENTES, FRIOS E SANDUÍCHES NATURAIS
CACHORRO QUENTE 
PASTÉIS E SALGADOS FRITOS E ASSADOS
CHURRASQUINHOS 

 Artigo 4º -  A entrega e abertura dos envelopes dar-se-ão no dia  31 de janeiro de 2013,  
na sede da  Setec - Serviços Técnicos Gerais , localizada na Praça Voluntários de 32, s/
nº, Swift, Campinas/SP. nos seguintes horários:
 I  -  09h00min  - Categoria: lanches quentes, frios e sanduíches naturais;
 II - 10h30min  - Categoria: Cachorro quente;
 III - 14h30min  - Categoria: Pastéis, salgados fritos e assados;
 IV - 16h00min  - Categoria: Churrasquinhos. 
 Parágrafo Primeiro  - A classifi cação obedecerá a ordem decrescente de valores de 
acordo com a proposta de cada inscrito, sendo que no caso de empate a SETEC pro-
videnciará o desempate através de sorteio que ocorrerá imediatamente após a abertura 
dos envelopes e analise da classifi cação das propostas.
 Parágrafo segundo  - Os inscritos que não obtiverem classifi cação dentro da cate-
goria escolhida permanecerá na lista de espera de eventual desistência ou perda da 
credencial, valendo para a convocação da lista de espera a ordem cronológica obtida 
na classifi cação.
 Parágrafo terceiro  - Caso seja apresentada proposta com valor inferior ao mínimo 
previsto no artigo 3º a mesma será desclassifi cada.
 Parágrafo quarto  - Caberá única e exclusivamente à organização do Carnaval 2013 
ou à SETEC determinar os locais de instalações e disposições das tendas, ao passo 
que caberá ao interessado a escolha da sua tenda de acordo a sua classifi cação dentro 
da respectiva categoria. 
 Artigo 5º  - Os selecionados necessariamentedeverão cumprir a seguinte agenda, que 
será requisito para a obtenção da licença especial:
I) -  Dias 31 de janeiro de 1º de fevereiro/2013  - Recolher o valor da licença na 
Tesouraria da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no horário das 9:00 as 16:30 horas;
II) -  Dia 07 de fevereiro/2013  - Apresentar certifi cado sobre preparo e manipulação 
de alimentos reconhecido pela Vigilância Sanitária e retira as licenças especial na 
 SETEC - Serviços Técnicos Gerais , mediante a apresentação do comprovante de 
recolhimento do valor da licença.
 Artigo 6º  - Os Licenciados poderão trabalhar na área ofi cial destinada aos eventos 
carnavalescos com desfi les de escolas de samba nos dias  11 a 12 de fevereiro de 
2013,  podendo utilizar apenas e tão somente a área específi ca destinada à alimentação, 
localizada dentro do trecho de desfi le e atrás das arquibancadas e camarotes.
 Artigo 7º  - Independentemente do tipo de equipamento utilizado, o mesmo deverá 
fi car sob as tendas a serem instaladas pela coordenação do Carnaval, que terão ilumi-
nação própria e no máximo 1 (um) ponto de energia para uso de eletrodoméstico de 
pequeno porte, tais como liquidifi cador, batedeira ou equipamento similar, além de um 
recipiente próprio para lixo. O uso inadequado ensejará o desligamento do ponto de 
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energia pela coordenação do evento.
 Parágrafo único  - A eventual substituição de lâmpada queimada, danifi cada ou sub-
traída da respectiva tenda deverá será providenciada pelo próprio licenciado que esti-
ver alojado sob a mesma, sem ônus para a coordenação do evento.
 Artigo 8º  - Todos os licenciados e seus respectivos ajudantes deverão utilizar camiseta 
ofi cial do setor de alimentação a serem adquiridas na coordenação do evento pelo pre-
ço do custo de produção na quantidade máxima de 6 (seis) unidades por credenciado, 
sendo que 02 (duas) terão cores diferenciada para o uso de “ambulante” no interior 
do recinto.
 Parágrafo primeiro  - Todos os credenciados autorizados a trabalhar no evento rece-
berão uma credencial que deverá fi car em local visível nos equipamentos e apresenta-
das à Coordenação sempre que solicitada. 
 Parágrafo segundo  - Fica terminantemente proibida a utilização da mão-de-obra de 
menores de 18 anos de idade para trabalhar no evento (Art. 7°, XXXIII da CF/88), 
sujeitando o infrator ao cancelamento da credencial. 
 Artigo 9º  - Os licenciados somente poderão comercializar cervejas, refrigerantes e 
água fornecidas com exclusividade pela empresa de bebidas ofi cial do evento, fi cando 
terminantemente proibida a venda de bebidas que não sejam as do fornecedor ofi cial, 
mesmo que das mesmas marcas. 
 Parágrafo primeiro  - A aquisição das referidas bebidas e gelo será feita diretamente 
pelo licenciado junto ao fornecedor que defi nirá a forma de fornecimento e pagamen-
to, não cabendo à coordenação do Carnaval 2013 qualquer responsabilidade relativa a 
esses entendimentos comerciais.
 Parágrafo segundo  - Será terminantemente proibida a venda de bebidas alcoólicas 
a menores de 18 anos, fi cando o infrator sujeito ao cancelamento da licença durante 
todos os dias de carnaval e as normas legais, devendo, inclusive, responsabilizar-se 
civil e criminalmente por eventual descumprimento.
 Artigo 10º  - A comercialização de alimentos sofrerá fi scalização pela Vigilância Sa-
nitária que, a qualquer momento, poderá interditar o trabalho dos credenciados que 
estiverem em desacordo com as normas de higiene ou que desrespeite as regras esta-
belecidas para a comercialização no local.
 Parágrafo único  - Fica vedado ao licenciado comercializar qualquer outro produto di-
verso daquele previamente autorizado pela coordenação do evento/SETEC, sob pena 
de cancelamento da credencial durante todos os dias do carnaval. 
 Artigo 11º  - O abastecimento da área de alimentação deverá ser realizado até 16:00 
horas de cada dia, sendo que após esse horário não mais será permitida a permanência 
de nenhum tipo de veículo no local.
 Parágrafo primeiro -  Durante o período em que a área do evento estiver aberta para 
o transito de veículos, não será permitido o estacionamento de veículos na pista de 
rolagem, fi cando o infrator sujeito as penalidades previstas em Lei.
 Parágrafo segundo  - A Coordenação do carnaval implantará uma entrada específi ca 
para o acesso dos licenciado e seus equipamentos ao local do evento, sendo que por 
ocasião da entrada deverá ser apresentada a respectiva credencial que será procedida 
de uma fi scalização de segurança, objetivando impedir a entrada de bebidas em geral 
e/ou armas no recinto.
 Artigo 12º  - Cada licenciado deverá providenciar e manter junto de seu equipamento 
lixeira plástica com saco de lixo adequado, os quais deverão ser diariamente recolhi-
dos e encaminhados até o local previamente defi nido pela coordenação do evento, 
sempre que estiverem cheios e/ou no fi nal de cada evento, assim como deverá ser 
realizada, de forma constante, e durante todos os dias de eventos a limpeza ao redor 
do local em que estiver instalado o seu equipamento.
 Artigo 13º  - A Coordenação do evento disponibilizará torneiras de água potável co-
letivas para higiene de utensílios domésticos, fi cando terminantemente proibido a uti-
lização destas torneiras para banhos ou para lavagem de equipamentos pesados tais 
como fogões, chapas quentes, ou equipamentos similares.
 Parágrafo único  - Fica autorizado o acondicionamento de água em galões de no má-
ximo 20 litros junto aos equipamentos dos credenciados, para o uso interno, fi cando 
vedada a comercialização do produto.
 Artigo 14º  - A utilização de fogões e/ou outros equipamentos que produzam fogo 
devem seguir as determinações do Corpo de Bombeiros e serão fi scalizados pela Bri-
gada de Incêndios do Carnaval Ofi cial 2013, sendo que o descumprimento de qualquer 
norma acarretará a imediata suspensão do uso do equipamento e na reincidência a 
paralisação das atividades do credenciado durante todo o Carnaval.
 Parágrafo único  - Em todas as tendas do evento deverá ser instalado, por conta dos 
licenciados, extintor portátil, classe ABC e com carga nominal de 2,3 kg;
 Artigo 15º  - A organização do Carnaval 2013, assim como a Prefeitura Municipal de 
Campinas através dos seus órgãos ou secretarias não terá quaisquer responsabilidades 
em relação a eventuais danos ou subtração dos equipamentos ou produtos dos creden-
ciados que forem utilizados durante o evento.
 Artigo 16º  - O licenciado que abandonar o local de trabalho no decorrer do evento ou 
deixar de comparecer em qualquer dia do evento, sem motivo justifi cável ou não acei-
to pela Coordenação do Carnaval 2013, perderá o direito de trabalhar nos demais dias, 
fi cando a coordenação autorizada a substituí-lo por outro credenciado, sem qualquer 
direito a indenização.
 Artigo 17º  - O licenciado que perder o direito de trabalhar no evento por qualquer 
motivo fi cará obrigado a entregar imediatamente à Coordenação do Carnaval 2013, 
todas as credenciais que estiverem em seu poder.
 Artigo 18º  - A permissão do uso do solo público para o evento denominado  “Car-
naval Oficial 2013 “, será autorizada através de licença especial e deverá preceder 
do recolhimento do preço público junto à tesouraria da  SETEC - Serviços Técnicos 
Gerais. 
 Artigo 19º  - Esta  RESOLUÇÃO  entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
 PUBLIQUE-SE 
 CUMPRA-SE. 
 

 Campinas, 23 de janeiro de 2013 
 SEBASTIÃO SÉRGIO BUANI DOS SANTOS 

 Presidente - Setec  
 CELSO E. Q. TELLES PACINI 

 Diretor Adm. Financeiro  
 RUBENS GUILHERME 

 Diretor Téc. Operacional  

  

ANEXO ÚNICO 

CARNAVAL  2013 
FORMULÁRIO  DE PROPOSTA 

Nome do(a) inscrito(a):  ___________________________________________________

Endereço.:  _____________________________________________________________

Telefone fixo e celular:  ___________________________________________________

CPF/CNPJ________________________________ RG___________________________

CATEGORIA ESCOLHIDA (Obs. Assinar somente uma opção) 

 Lanches quentes, frios e sanduíches naturais 

 Cachorro quente  

 Pastéis e salgados fritos e assados 

 Churrasquinhos  

VALOR PROPOSTO POR DIA (mínimo R$ 100,00):

R$___________________(_________________________________________________)

Campinas,  ______ de __________________________  2013. 

Assinatura:  ___________________________________________  

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 PUBLICAÇÃO DE ATOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMPINAS BIÊNIO 2013/2014   
  ATO DA PRESIDÊNCIA No. 04/2013  - O VEREADOR APARECIDO DE CAM-
POS FILHO, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAM-
PINAS, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E,
RESOLVE:
1 - Nomear os servidores SIDNEY VIEIRA COSTACURTA, LEONILDA HELENA 
DE LIMA e RENATO BOSCOLO FILHO para, sob a presidência do primeiro, inte-
grarem a “Comissão Permanente de Licitação”.
2 - Ficam nomeados como substitutos os servidores Sergio Roberto Damiati e Ana 
Paula Campolim Monteiro.
3 - Dê- se ciência. Cumpra-se.
4 - Publique-se.

Campinas, 23 de janeiro de 2013.

 ATO DA PRESIDÊNCIA No. 05 /2013  - O VEREADOR APARECIDO DE CAM-
POS FILHO, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAM-
PINAS, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E,
RESOLVE:
1 - Nomear para a função de  Pregoeiro  o servidor MARIO APARECIDO FIRMINO 
e membros de  Equipe de Apoio  os servidores ANA PAULA CAMPOLIM MON-
TEIRO, LEONILDA HELENA DE LIMA, NEUSA MARIA DORIGON, SERGIO 
ROBERTO DAMIATI e SIDNEY VIEIRA COSTACURTA. 
2 - Dê- se ciência. Cumpra-se.
3 - Publique-se.

Campinas, 23 de janeiro de 2013
 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 
 PRESIDENTE 

  

 PUBLICAÇÃO DE ATO DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS BIÊNIO 2013/2014   

 ATO DA MESA Nº 01/2013 - A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de 
suas atribuições e, de conformidade com o disposto na legislação pertinente do Tribu-
nal de Contas do Estado de São Paulo,
RESOLVE:
1 - Nomear o Sr. TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO para atuar no âmbito do Legis-
lativo como responsável pelo Controle Interno, a fi m de cumprir as fi nalidades previs-
tas no artigo 35 da Constituição do Estado de São Paulo e na legislação retro citada.
2 - Este Ato entra em vigor a partir desta data.
3 - Dê-se ciência ao servidor e a todas as coordenadorias e demais departamentos da casa.
4 - Cumpra-se. Publique-se

Campinas, 23 de janeiro de 2013.
 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 
 PRESIDENTE 

 LUIZ LAURO FERREIRA FILHO 
 1º SECRETÁRIO 

 ANGELO RAFAEL BARRETO 
 2º SECRETÁRIO 
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