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Diário Oficial
 GABINETE DO PREFEITO 

 DECRETO Nº 20.905 DE 05 DE JUNHO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE ÁREA DE PROPRIEDADE 
MUNICIPAL À “ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ABAETÉ E 

REGIÃO” 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 D E C R E T A :
 Art. 1° Fica permitido à Associação dos Moradores da Vila Abaeté e Região, a área de 
propriedade da Municipalidade, cadastrada como Sistema de Lazer 1 do loteamento 
Vila Abaeté, a seguir descrita e caracterizada: 
 “Sistema de Lazer 1 do loteamento Vila Abaeté, Quarteirão 10.413, denominado 
Praça João Roberto Beltramelli, possui as seguintes medidas, confrontações e área: 
25,84m de frente, pelo alinhamento da Avenida Elza Terosso Alita (antiga Avenida 1); 
do lado direito, 32,67m, confrontando com o lote 1 da Quadra A; do lado esquerdo, 
40,42m, confrontando com os lotes 1 e 2 da Quadra V do loteamento Nova Bandei-
rante Residencial; e fundo, 2,54m, pelo alinhamento da Rua Francisca Bersini Buff o 
(antiga Rua 2), encerrando a área de 454,85m²” 
 Art. 2° A área descrita no art. 1° deste Decreto deverá ser utilizada pelo permissio-
nário exclusivamente para o desenvolvimento de atividades de âmbito social, espe-
cialmente ofi cinas de capacitação e formação relacionadas a gastronomia, artesanato, 
artes, e geração de renda.
§1º As atividades realizadas deverão ser registradas formalmente e apresentadas à 

Secretaria de Serviços Públicos anualmente. 
 § 2º A permissionária deverá encaminhar à municipalidade até o dia 10 de janeiro e 10
de julho, a agenda das atividades que serão desenvolvidas nos respectivos semestres.
§ 3º O Município poderá encaminhar usuários dos serviços públicos para participar

das atividades.
 § 4º As atividades voltadas para crianças e adolescentes serão divulgadas nas escolas
do bairro, visando garantir a participação da comunidade.
 Art. 3º Em nenhuma hipótese o uso da área poderá ter fi nalidade lucrativa.
 Art. 4º Caberá ao permissionário a manutenção e limpeza da área.
 Art. 5º O permissionário deverá garantir o acesso da população à área, sem qualquer 
tipo de restrição ao seu uso. 
 Art. 6° Fica vedado ao permissionário, a qualquer título, a cessão a terceiros do bem 
público ora permissionado ou o seu uso para fi ns diversos do estabelecido neste Decre-
to, assim como fazer uso para propaganda de qualquer espécie, notadamente de cunho
político, religioso ou comercial
 Parágrafo único. Qualquer outra destinação do referido bem público deverá ser objeto 
de autorização específi ca do permitente.
 Art. 7° A presente permissão será outorgada por prazo indeterminado, a título precário
e intransferível.
 Art. 8° O permitente poderá revogar a permissão objeto deste Decreto, independente-
mente de qualquer ato ou notifi cação judicial ou extrajudicial, por desvio de fi nalidade 
ou descumprimento das condições ora estabelecidas ou, ainda, quando o interesse 
público o exigir.
§ 1° No caso de revogação desta permissão o permissionário deverá restituir o bem 

público em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da revogação, obri-
gando-se, enquanto estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de conserva-
ção.
§ 2° A revogação desta permissão não importa em direito do permissionário à in-

denização de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias introduzida no bem, nem
responsabilidade de qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Campinas. 
Art. 9° A presente permissão de uso será formalizada mediante termo a ser lavrado 

pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.
 Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrário.

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 Secretário de Serviços Públicos 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de acordo 
com os elementos constantes do protocolado nº 2017/10/25.642, em nome de Associação dos moradores Vila 
Abaeté.

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
  Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
  RONALDO VIEIRA FERNANDES 
  Diretor do Departamento de Consultoria Geral 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP) 
Pregão nº 120/2020 -  Eletrônico  -  Processo Administrativo : PMC.2020.00007482-
53 -  Interessado : Secretaria Municipal de Educação -  Objeto : Registro de Preços de 
creme vegetal com sal -  Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02 : das 08h do dia 
22/06/20 às 08h do dia 23/06/20 -  Abertura das Propostas dos itens 01 e 02 : a partir 

das 08h do dia 23/06/20 -  Início da Disputa de Preços : a partir das 09h30min do dia 
23/06/20 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 09/06/20, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita 
pelo telefone (19) 2116-0656.

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo: PMC.2019.00039612-00
Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Assunto: Pregão nº 001/2020 - Eletrônico
Objeto: Registro de Preços de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipa-
mento de Proteção Coletiva (EPC) e protetor solar.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório do Pregoeiro - documento SEI nº 2541046, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº2541047, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR  que o Pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os itens  04 , 06 , 09 , 10 , 12
, 13 , 14 , 18 , 19 , 31 , 33 , 36 e 37 , por não haver propostas em condições de aceitabilidade.
2. HOMOLOGAR  o Pregão nº 001/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. , itens 01 (R$ 12,79), 02 (R$ 
8,74), 08 (R$ 289,99), 26 (R$ 23,70) e  38 (R$ 40,22);
- GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMEN-
TAS LTDA. , itens 03 (R$ 21,00), 05 (R$ 60,00), 07 (R$ 12,00), 11 (R$ 2,23), 15 (R$
53,90), 16 (R$ 5,50), 17 (R$ 4,20), 20 (R$ 7,40), 21 (R$ 9,00), 23 (R$ 7,00), 27 (R$
13,00), 28 (R$ 14,90) e  29 (R$ 7,70);
- RODRIGO DOS SANTOS VAZ - ME , itens 22 (R$ 4,50), 24 (R$ 6,00), 25 (R$
7,85), 30 (R$ 2,10) e  34 (R$ 0,90);
- COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA. EPP,  item 32 (R$ 19,35); e
- GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME , item  35 (R$
8,25).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-
cial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 
7º e 8º do Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, 
previamente à emissão das Ordens de Serviço às detentoras das Atas, observando o 
Decreto Municipal nº 20.861/20.

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo : PMC.2019.00023348-48
Interessado :Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Assunto :Pregão nº 095/2020 - Eletrônico
Objeto :Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva 
em 06 (seis) retroescavadeiras da marca Randon, com fornecimento de peças e aces-
sórios originais.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório do Pregoeiro - documento SEI nº2541833, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº2541856, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO  o 
Pregão nº 095/2020, referente ao objeto em epígrafe, no valor global estimado, para 12 
(doze) meses, de R$ 511.400,00 (quinhentos e onze mil e quatrocentos reais), sendo 
R$ 156.240,00 estimado para a mão de obra e R$ 355.160,00 estimado para o for-
necimento de peças e acessórios, ofertados pela empresa adjudicatária  CYLINDER 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para autorização da despesa nos ter-
mos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências.

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP) 
Pregão nº 122/2020-EletrônicoProcesso Administrativo: PMC.2020.00000214-00 
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-Interessado: Secretaria Municipal de Educação -Objeto: Registro de Preços de ovo 
integral pasteurizado desidratado -Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 
08h do dia 23/06/20 às 08h do dia 24/06/20 -Abertura das Propostas dos itens 01 e 02: 
a partir das 08h do dia 24/06/20 -Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min 
do dia 24/06/20 -Disponibilidade do Edital: a partir de 09/06/20, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Rosélia Mes-
quita pelo telefone (19) 2116-0656.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 

 AVISO DE LICITAÇÃO . 
  

  Pregão   nº 124/2020 - Eletrônico - Processo Administrativo :PMC.2020.00022246-85-
 Interessado :Secretaria Municipal de Saúde- Objeto : Registro de Preços de anestési-
cos de uso odontológico - Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02 : das 08h do 
dia 23/06/20 às 09h do dia 24/06/20 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 02 : a 
partir das 09h do dia 24/06/20 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 
24/06/20 - Disponibilidade do Edital : a partir de 09/06/20, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana Paula Guedes 
Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
   

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E 
HOMOLOGAÇÃO 

  
  Processo Administrativo: PMC.2019.00039612-00
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão nº 001/2020 - Eletrônico
 Objeto: Registro de Preços de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipa-
mento de Proteção Coletiva (EPC) e protetor solar.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório do Pregoeiro - documento SEI nº2541046, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº2541047, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR  que o Pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os itens  04 , 06 , 09 , 10 , 12 
, 13 , 14 , 18 , 19 , 31 , 33 , 36 e 37 , por não haver propostas em condições de aceitabilidade.
2. HOMOLOGAR  o Pregão nº 001/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. , itens  01 (R$ 12,79), 02 
 (R$ 8,74), 08  (R$ 289,99), 26  (R$ 23,70) e  38  (R$ 40,22);
 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMEN-
TAS LTDA. , itens  03  (R$ 21,00), 05 (R$ 60,00), 07 (R$ 12,00), 11 (R$ 2,23), 15 (R$ 
53,90), 16 (R$ 5,50), 17 (R$ 4,20), 20 (R$ 7,40), 21 (R$ 9,00), 23 (R$ 7,00), 27 (R$ 
13,00), 28 (R$ 14,90) e 29 (R$ 7,70);
 - RODRIGO DOS SANTOS VAZ - ME , itens  22 (R$ 4,50), 24 (R$ 6,00), 25 (R$ 
7,85), 30 (R$ 2,10) e 34 (R$ 0,90);
 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA. EPP,  item  32 (R$ 19,35); e
 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME , item 35 (R$ 
8,25).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
 1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
 2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
 3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-
cial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 
7º e 8º do Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, 
previamente à emissão das Ordens de Serviço às detentoras das Atas,observando o 
Decreto Municipal nº 20.861/20.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 123  /2020 - Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2020.00008229-17 
- Interessado : Secretaria Municipal de Educação - Objeto : Registro de Preços de pro-
teína texturizada de soja - Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02 : das 08h do 

dia 24/06/20 às 08h do dia 25/06/20 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 02 : a 
partir das 08h do dia 25/06/20 - Início da Disputa de Preços : a partir das 09h30min 
do dia 25/06/20 - Disponibilidade do Edital : a partir de 10/06/20, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Rosélia Mes-
quita pelo telefone (19) 2116-0656.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
DIREITOS HUMANOS 

 PORTARIA SMASDH N° 026, DE 05 DE JUNHO DE 2020 
  

 A Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Hu-
manos, no uso das atribuições de seu cargo, 

 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 
Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, 

 RESOLVE: 

 Art. 1º Designar o servidor Alexandre Polo do Valle, matrícula 136.214-3, como GES-
TOR do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Administração Pública e 
o Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun para a execução de ações de 
interesse recíproco dos partícipes, especialmente no que se refere à troca de conhe-
cimento e informações a respeito da realidade enfrentada pelo Município em relação 
à pandemia de Covid-19, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Defi  ciência e Direitos Humanos de Campinas, nos termos do artigo 8º, 
inciso III e artigo 35, inciso V, alínea “g” da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 Art. 2º Ao gestor, agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por 
meio de acordo de coperação técnica, são atribuídos poderes de controle e fi scalização, 
nos termos do artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

 Art. 3º São obrigações do gestor aquelas descritas no artigo 61 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014. 

 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
  ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
   

 PORTARIA SMASDH N° 027, DE 05 DE JUNHO DE 2020 
  

 A Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Hu-
manos, no uso das atribuições de seu cargo, 

 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 
Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, 

 RESOLVE: 

 Art. 1º Designar como membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação do 
Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Administração Pública e o Centro 
de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun para a execução de ações de interesse 
recíproco dos partícipes, especialmente no que se refere à troca de conhecimento e 
informações a respeito da realidade enfrentada pelo Município em relação à pandemia 
de Covid-19, objeto de dispensa de chamamento, no âmbito da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos de Campinas, nos 
termos do artigo 35, inciso V, alínea “h” da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela 
Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, os seguintes servidores: 

 I. Ana Cláudia da Silva Reis, Matrícula 37.044-4
 II. Gisleide Abreu Viana, Matrícula 28.859-4
 III. Mariana Barão, Matrícula 127.140-7

 Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação é o órgão colegiado destinado a 
monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, cons-
tituído por ato publicado em meio ofi cial de comunicação, assegurada a participação 
de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do 
quadro de pessoal da administração pública, nos termos do artigo 2º, inciso XI da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 
de dezembro de 2015. 

 Art. 3º Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar o relatório 
técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada mediante acordo de coo-
peração técnica emitido pela Administração Pública, nos termos do disposto no artigo 
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59 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 
13.204, de 14 de dezembro de 2015. 

 Parágrafo Único. Para a homologação do relatório técnico de monitoramento e ava-
liação será necessária a presença e assinatura dos 03 (três) membros desta Comissão 
de Monitoramento e Avaliação.

 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
  ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES 
INVESTIGATÓRIOS - DPDI 

 PORTARIA N° 040/20 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.

 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vis-
ta o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  055/18 , protocolado nº  
PMC.2018.00021306-73 , onde fi gura como interessado o GABINETE DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, referente ao servidor 
de matrícula funcional nº  90.557-7 , decido aplicar a sanção disciplinar de  suspensão 
de 60(sessenta) dias , com fulcro no artigo 184, incisos V e VI, da Lei Municipal nº 
1.399/55.
 

 Campinas, 04 de junho de 2020 
 PETER PANUTTO 

  Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos  

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 Despacho de Decisão 

 
 Nos termos dos artigos 55, 59 § 2º, 62 e 63 do Decreto Municipal 18.922/2015, fi cam 
as partes NOTIFICADAS para tomar ciência da r. decisão administrativa de 1ª Instân-
cia,  e querendo,  apresentem recurso no prazo de 10 dias. 

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(S)

01187/2018/ADM RUBI ROBSON PASSOS SPE RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS

01199/2018/ADM LOURDES RURIKO FUJII BANCO CETELEM

01200/2018/ADM C.C. SERVICOS MEDICOS 
LTDA. BANCO BRADESCO

01201/2018/ADM MARIA GORETH DE SOUSA 
PEREIRA

TIM CELULAR - OPERADORA DE TELEFO-
NIA MOVEL

01206/2018/ADM SANDRA MARTINS SILVA 
SOARES ENGLISHTOWN.COM

01207/2018/ADM AMAURI ROVIS FARIAS BANCO BMG

01216/2018/ADM CARLOS HENRIQUE SOARES 
DE CARVALHE ROCHA MERCADO LIVRE

01223/2018/ADM SEBASTIANA ROSA DE JESUS PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A

01230/2018/ADM ROSANA DA SILVA BANCO DO BRASIL

01238/2018/ADM GRAZIELA ANDREA MORENO 
LUZ

CASAS BAHIA PONTO FRIO EXTRA /
BRAVVATECH

01240/2018/ADM RICARDO COUTO FONSECA ITAU CONSIGNADOS

01241/2018/ADM PAULO MAXIMO BOSCHINI MILLO IMOBILIARIO /COLLEZZI MILLO

01245/2018/ADM REGIANE ALCANTARA 
BRACCHI EMPORIO DO SOFA

01246/2018/ADM CESAR TAKASHI YAMAKI LIVRARIA SARAIVA

01250/2018/ADM EMILIA PAGANELLI MORENO ITAU CONSIGNADOS /BANCO BMG

01251/2018/ADM JESSICA BUENO DE OLIVEIRA 
ROCHA DORMANT

01259/2018/ADM J A ACADEMIA DE GINASTICA 
LTDA ME BANCO BRADESCO 

01260/2018/ADM ANDRÉ LUIZ GARCIA REIS IMOBILIARIA CIDADE UNIVERSITARIA

01264/2018/ADM JOSE TAVARES DA SILVA TIM CELULAR - OPERADORA DE TELEFO-
NIA MOVEL

01266/2018/ADM HENRIQUE ARAGAO GUIMA-
RAES ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01267/2018/ADM TEREZA CRISTINA MORAIS 
RENNO

CAMPINAS NOTEBOOK PRODUTOS E 
SERVICOS LTDA ME

01275/2018/ADM ANGELITA RUIZ STUDIO V 

01276/2018/ADM JESSICA RENATA DE LIMA 
MOREIRA DAFITI 

01277/2018/ADM ANALINA MARCONCINI 
MORAES EDITORA CARAS

01281/2018/ADM ANTONIO EVANGELISTA DA 
SILVA SKY BANDA LARGA

01283/2018/ADM KATIA SILVANA TUDES CAR-
VALHO COELHO

BANCO CITIBANK SANTANDER SACASAS 
BAHIA PONTO FRIO EXTRA 

01285/2018/ADM EDUARDO SANTANA VENAN-
CIO

CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE 
CARTOES

01287/2018/ADM FRANCISCO CARLOS CAS-
TORINO BANCO BRADESCO - PREVIDENCIA

01288/2018/ADM MARIA DAS DORES MENDES MAGAZINE LUIZA /COLORMAQ

01295/2018/ADM JOAO PUPO NOGUEIRA NETO
ALMIRANTE TAMANDARE EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS LTDA /BROOK-

FIELD

01300/2018/ADM RAFAEL AGONDI CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL - 
OPERADORA

01304/2018/ADM ELEOFAR DE MORAES ZURICH MINAS BRASIL

01311/2018/ADM IVANILCE RODRIGUES DA 
SILVA RENNER

01312/2018/ADM JOSE TOME DIAS PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A /
ASSURANT

01317/2018/ADM JOSE LUIZ COSTA DA SILVA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01322/2018/ADM DAYANA SANTOS FERREIRA VIVO -GVT- TELEFONICA - OPERADORA 
DE TELEFONIA

01324/2018/ADM CASSIANO LEAO GUIMARAES PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A

01328/2018/ADM EDSON NUNES DE CARVALHO BANCO BMG

01329/2018/ADM GLEDSON FRANCIEL BATISTA 
CAROBA DE SOUZA RECOVERY BRASIL /SANTANDER SA 

01335/2018/ADM MARIA APARECIDA MOREIRA BANCO BRADESCO

01341/2018/ADM SONIA MARIA MAMEDE DE 
ALMEIDA

EXPLORER CRED SERVICOS FINANCEIROS 
/BANCO BRADESCO /SABEMI SEGURA-

DORA S/A

01344/2018/ADM ANA APARECIDA TRISTAO 
BIANCHI SAMSUNG

01347/2018/ADM GILSON SOUZA VIEIRA
PORTO SEGURO PORTOSEG CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO /M. L. 
GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

01353/2018/ADM REGINA APARECIDA PEREIRA 
DE CAMARGO BANCO BMG

01359/2018/ADM AIDE MEDINA CUNHA CPFL

01364/2018/ADM LILIAN AVENIENTE MOREIRA 
VALENTE BANCO BMG

01366/2018/ADM MARIO FERREIRA BANCO DO BRASIL 

01372/2018/ADM NEUSA RODRIGUES
CONCORRE SA CONSTRUTORA CONSUL-
TORIA E CORRET DE IMOVEIS /MARANA-

THA ADM DE BENS

01386/2018/ADM CLEBER DE CARVALHO 
FATICHI RENOVA COMPANHIA /RECOVERY BRASIL

01389/2018/ADM MICHELLE CRISTINA GIAN-
CHINI DE OLIVEIRA LOJASKD

01391/2018/ADM DANIELLE NIERO GIALLUCA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01403/2018/ADM MARINELIA CARDOSO LUIZ 
SILVA QUEIROZ GALVAO

01411/2018/ADM LUCILENE VIRGINIA DE OLI-
VEIRA ALVES

CASAS BAHIA PONTO FRIO EXTRA / ASUS 
DO BRASIL /ASUS

01430/2018/ADM HEDY LAMAR GARCIA 
ROMERO CENTRAPE

01433/2018/ADM LUIZ FERNANDO DOMIN-
GUITE SERTA DO BRASIL

01436/2018/ADM JOYCE MAYARA RAMOS DA 
SILVA

TIM CELULAR - OPERADORA DE TELEFO-
NIA MOVEL

01439/2018/ADM CINDY LIMA PAZZINI LOJASKD

01445/2018/ADM VANUSA DA CONCEICAO 
LEITE GMS NET TELECOMUNICACOES

01447/2018/ADM VALERIA PAIVA RIBEIRO DA 
SILVA ME CIELO SA

01456/2018/ADM SILVIA HELENA LOPES PIRES C2CORP

01461/2018/ADM ANDERSON DE SOUZA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01467/2018/ADM ANTONIO DUARTE DA CON-
CEICAO FILHO ALUMAD

01472/2018/ADM LUCAS DA SILVA OLIVEIRA LOJASKD

01475/2018/ADM PAULO GUERREIRO FILHO CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL - 
OPERADORA

01479/2018/ADM ARIANE MAGALHAES COSTA SUPLETIVO CAMPINAS - CURSO CAM-
PINAS

01484/2018/ADM SIDNEI AUGUSTO VIEIRA HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 

01485/2018/ADM MAURI RODRIGUES FARIAS ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - RE-
DECARD 

01492/2018/ADM ANTONIO CARLOS BARROS AMOREIRAS PNEUS CENTRO AUTOMO-
TIVO

01493/2018/ADM ROSEMARY SANTOS PIRES BANCO BRADESCO - SEGUROS

01500/2018/ADM HADES IBRAHIM ORLANDI APPLE

01501/2018/ADM LUCIA ALVES GUIMARES VILLA VIDROS

01502/2018/ADM JOSE GONÇALVES JUNIOR MACERATA

01521/2018/ADM MARIA JOSE MOTTA GARCIA ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - RE-
DECARD 

01530/2018/ADM MARIA APARECIDA MARCILLI 
SHIMABUKURO MIAMI STORE

01545/2018/ADM MARIA INEZ DE SOUZA 
ROMOLI BANCO BMG

01548/2018/ADM JOCILENE BASSANELLI GON-
CALVES ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01549/2018/ADM CICERO FERNANDES DE 
OLIVEIRA CAMP DENTES

01550/2018/ADM MARCOS ROBERTO HODEL CORREIOS ECT DR SP AG CAMPINAS

01571/2018/ADM AMANDA CRISTIANO REIS 
ARAUJO MUNDIAL EDITORA

01573/2018/ADM SEBASTIAO MANOEL MAR-
QUES BANCO BRADESCO 

01579/2018/ADM IDALINA DALAPICOLA FRON-
CHETTI COLONHEZE INSTALACOES

01583/2018/ADM ALENICE MARQUES MENDES ATIVOS S. A. SECURITIZACAO DE CREDI-
TOS FINANCEIROS /BANCO DO BRASIL 

01587/2018/ADM BRUNO ANDRADE PINTO 
SIMOES AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS

01597/2018/ADM VERA REGINA MISTURA 
GIAMPIETRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ATIVOS 
S. A. SECURITIZACAO DE CREDITOS 

FINANCEIROS

01607/2018/ADM MOACIR CARLOS SILVEIRA 
MARTINS AGIBANK FINANCEIRA 

01611/2018/ADM LORIVAL DONIZETI GARCIA OMNI 

01612/2018/ADM CARLOS EDUARDO TREVI-
SOLLI DA SILVA FOXBIT 

01614/2018/ADM CARLOS EDUARDO TREVI-
SOLLI DA SILVA BURGER KING BK BRASIL 



4 Campinas, segunda-feira, 08 de junho de 2020Diário Ofi cial do Município de Campinas

01615/2018/ADM CARLOS EDUARDO TREVI-
SOLLI DA SILVA

TIM CELULAR - OPERADORA DE TELEFO-
NIA MOVEL

01629/2018/ADM RAFAEL GUSTAVO CREMASCO BANCO BRADESCO 

01630/2018/ADM MARINA APPARECIDA DA 
SILVA SANASA CAMPINAS

01634/2018/ADM CAIXA ESCOLAR DA CIMEI 34 CASAS BAHIA PONTO FRIO 

01635/2018/ADM KAREN LOURENCO GARCIA CORREIOS SEDE 

01636/2018/ADM JEFFERSON FULY DA SILVA DUE PLASTICHE

01637/2018/ADM TIAGO ALVES RIBEIRO
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA 
DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA /

GERMANICA

01638/2018/ADM JULIANA VITORINO DA COSTA CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL – 
OPERADORA

01640/2018/ADM KATIA VAZ FELIX RENAULT DO BRASIL SA /CDMD COMER-
CIO DE VEICULOS AUTOMOTORES

01643/2018/ADM GIOVANNI CONRADO NO-
VACHI BANCO BRADESCO /CVC /CVC VIAGENS 

01649/2018/ADM CARLOS FRANCISCO ALVES CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL - 
OPERADORA

01657/2018/ADM ASL SERVICOS DE GUINCHOS 
LTDA

CAMPINAS DIESEL /MAHLE METAL LEVE 
S/A

01658/2018/ADM REGINA DO ROSARIO BANCO BRADESCO 

01662/2018/ADM PAULO GUERREIRO FILHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /ELO 
SERVICOS SA 

01665/2018/ADM MAURI RODRIGUES FARIAS ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - RE-
DECARD 

01670/2018/ADM LUIS FERNANDO DE SOUZA SKY BANDA LARGA

01672/2018/ADM KAREN CRISTINA RIGHETTO 
COSTA ME

NOVA SERVICOS DE TELEMARKETING E 
COMUNICACOES LTDA

01675/2018/ADM VILSON DIAS DOS REIS CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL – 
OPERADORA

01676/2018/ADM ANA PAULA BUCHAR NAPPI BELEZA NA WEB

01678/2018/ADM ALBINO VICENTE RODRIGUES 
CANTANHEDE MAPLE BEAR CAMPINAS

01683/2018/ADM PAMELA CRISTINA DE OLI-
VEIRA

NEW YORK TRADING COMERCIO EIRELI-
-ME

01684/2018/ADM MARIA AGNES PEREZ GIBERT SELLER 

01689/2018/ADM ANGELINA ROSA DE ALMEIDA AGIBANK FINANCEIRA - MATRIZ

01695/2018/ADM ANTONIO APARECIDO TINTI PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A

01696/2018/ADM NIVEA DO NASCIMENTO 
GUERRA BANCO BMG

01699/2018/ADM CARLOS ZADI DA SILVA ZURICH MINAS BRASIL

01718/2018/ADM JORGE HENRIQUE RAMOS DE 
AZEVEDO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01719/2018/ADM EVANDRO MESSIAS DITTZ SANASA CAMPINAS

01721/2018/ADM PAULO GUERREIRO FILHO CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL - 
OPERADORA

01722/2018/ADM PAULO GUERREIRO FILHO CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL - 
OPERADORA

01723/2018/ADM PAULO GUERREIRO FILHO CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL - 
OPERADORA

01727/2018/ADM MARCELO MATHEUS SEM PARAR VIA FACIL

01732/2018/ADM CRISTIANE BUENO HERIDES LUCIANO LAN KO PEN FOOK

01733/2018/ADM ADEMAR FRANCISCO DE 
MACEDO LAJES NOVO MUNDO

01737/2018/ADM THIAGO DE AGUIAR PACINI LATAM MULTIPLUS

01746/2018/ADM MARIA APARECIDA FERREIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

01749/2018/ADM BRUNO LURIAN FRANCISCO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01752/2018/ADM JORGE ALBERTO DA SILVA BANCO DO BRASIL

01755/2018/ADM ROSA MARIA DA CONCEICAO 
LIRANI CARREFOUR ADM CARTOES DE CRED

01756/2018/ADM VANDERLEI ANTONIO DA 
COSTA POLISHOP 

01757/2018/ADM PAULO BASILIO MACEDO SANASA CAMPINAS

01761/2018/ADM GEOVA FERREIRA DA SILVA MEI

01763/2018/ADM NEUZUILA PEREIRA DA SILVA BANCO CBSS SA

01765/2018/ADM FABIO ALEXANDRE BUENO BENURI MOVEIS E ELETRO /BENURI MO-
VEIS E ELETRO

01768/2018/ADM R. MELZANI ROGATTO PORTO CONSORCIO

01770/2018/ADM MARCIO FERREIRA DA SILVA VIACAO ITAPEMIRIM S/A

01771/2018/ADM DEBORA SANCHEZ COLLADO CASAS BAHIA PONTO FRIO /SAMSUNG

01773/2018/ADM JOSE CORREIA BANCO BRADESCO

01774/2018/ADM APARECIDA VECCHI PEREIRA BANRISUL

01777/2018/ADM PAULO GUERREIRO FILHO CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL – 
OPERADORA

01778/2018/ADM PAULO GUERREIRO FILHO ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - RE-
DECARD 

01779/2018/ADM PAULO GUERREIRO FILHO TURRANCE WHITE CAMPINAS HOTEL

01796/2018/ADM MARIA TERRERI PAESE SANTANDER SA

01797/2018/ADM MARIA TERRERI PAESE SANTANDER SA 

01798/2018/ADM ALEXANDRE CASSACA DAFITI 

01805/2018/ADM RONALDO OLIVEIRA DOS 
SANTOS GUIA MAIS 

01806/2018/ADM WARSTEN MAZALLA HEWLETT PACKARD - HP

01810/2018/ADM ANA MARIA FERREIRA CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL – 
OPERADORA

01815/2018/ADM DANIELA APARECIDA PORTO BANCO INTER

01817/2018/ADM DOMINGOS LUIZ DA SILVA SKY BANDA LARGA

01825/2018/ADM APARECIDA RAIMUNDO BANCO BMG

01826/2018/ADM ANTONIO CARLOS PICOLOTTO 
MENEZES SMILES S.A 

01831/2018/ADM STELA BOGARIM BADAUE

01832/2018/ADM JUCILEIDE MARIA DA SILVA ABC E MICROCAMP AQUIDABAN

01834/2018/ADM TADEU FERNANDO FERNAN-
DES

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE 
SECURITIZACAO /BANCO PAN

01838/2018/ADM FABIANA CARVALHO LAND-
GRAF

ALPHA PRAGAS /DDTEC CONTROLE DE 
PRAGAS E DESENTUPIMENTO LTDA /ITAU 
- LUIZACRED - GARANTECH - REDECARD 

01848/2018/ADM NATALIA ALENCAR SANTIAGO 
DE SA LEITAO GRUPO OI - OI MOVEL SA 

01853/2018/ADM LARISSA JULIANI ALVES ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01854/2018/ADM MARIANA JULIANI PIGARI ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01855/2018/ADM LICIA DOS SANTOS SILVA IRESOLVE COMPANHIA 

01861/2018/ADM VAGNER DO CARMO AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS

01863/2018/ADM LUCIANA CRISTINA FRAN-
CISCO ATT GRUP BRASIL ASSIST TEC

01864/2018/ADM MARIA ELIZABETH GANDIA 
DE SOUZA

BANCO BRADESCO /CASAS BAHIA PONTO 
FRIO 

01868/2018/ADM ISABELA CRISTINA DA SILVA 
SANTOS

CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL - 
OPERADORA

01877/2018/ADM MYUNG HO KIM TIM CELULAR - OPERADORA DE TELEFO-
NIA MOVEL

01878/2018/ADM MARAJO ADMINISTRACAO DE 
BENS LTDA

VIVO -GVT- TELEFONICA - OPERADORA 
DE TELEFONIA

01885/2018/ADM ALESSANDRA GOMES DE 
OLIVEIRA AMERICANAS /ASUS

01887/2018/ADM IRCO DONIZETI NAPOLEAO ALLEGRO

01890/2018/ADM VANDINE OLIVEIRA DE 
ALMEIDA 

ADMPLAN ADMINISTRADORA DE BENE-
FICIOS LTDA

01894/2018/ADM VANESSA COSTA RIBEIRO ITALIAN MILLO

01903/2018/ADM LEANDRO CRISTIANO BRAGA MAGAZINE LUIZA/SAMSUNG

01907/2018/ADM MARINA SOARES TELES BANCO AGIBANK 

01910/2018/ADM JULIANA AGOSTINES SUBMARINO SITE SOUBARATO /MARA-
BRAZ LOJA ON LINE

01912/2018/ADM NATALIA CAROLINA MACEDO 
FERREIRA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01913/2018/ADM IVANI BOMER TOGASHI V M DE JESUS SERVICOS DE COBRANCA 
- ME

01916/2018/ADM SILVIA LETICIA NASCIMENTO 
BATISTA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01917/2018/ADM CRISTINA ALVES COUTINHO 
BORTOTO CONSTROFFICE

01918/2018/ADM CARLA BARBOSA FERREIRA DISAL ADMINISTRADORA DE CONSOR-
CIOS 

01920/2018/ADM LUIZ FERNANDO LEITE 
RIBEIRO 

VIVO -GVT- TELEFONICA - OPERADORA 
DE TELEFONIA

01922/2018/ADM EMILSON CARDOSO VIANA TIM CELULAR - OPERADORA DE TELEFO-
NIA MOVEL

01926/2018/ADM JACQUELINE FAGUNDES 
PEREIRA

CASAS BAHIA PONTO FRIO/ZURICH 
MINAS BRASIL

01927/2018/ADM CLAUDIO ROBERTO LOPES 
DA SILVA

CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE 
CARTOES

01934/2018/ADM
REALIZAR SERVICOS DE 

ORGANIZACAO DE FESTAS E 
EVENTOS LTDA ME

UOL PAGSEGURO

01942/2018/ADM MARIA LUIZA SILVA DE 
ARAUJO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

01945/2018/ADM WALDEMAR ANTONIO PUGGI-
NA JUNIOR BANCO BMG

01951/2018/ADM JOSE DILZO ARAUJO SILVA HOPE PURIFICADORES DE AGUA

01953/2018/ADM ANTONIO CARLOS CARDOSO ITAU CONSIGNADOS /BANCO BMG

01955/2018/ADM JOSE ROBERTO SOARES 
MORENO GAUCHO BUFFET DE CHURRASCO

01958/2018/ADM GERILENE DOS SANTOS 
MOCIN

FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITO-
RIOS IPANEMA III /CARTAO MARISA

01960/2018/ADM CIE - CENTRO INTEGRADO DE 
EDUCACAO LTDA 

TIM CELULAR - OPERADORA DE TELEFO-
NIA MOVEL

01961/2018/ADM MARIA JOSE DE SOUZA PREVISUL PREVSUL /CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

01963/2018/ADM ARLINDO FRANCISCO DE 
OLIVEIRA BANCO BRADESCO 

01965/2018/ADM GISELE REGINA DE JESUS EXTRA PAO DE ACUCAR COMPREBEM /
SAMSUNG

01966/2018/ADM EMILIANA NUNES DE ARAUJO ESTACIO DE SA UNISEB /PAGAR ME PAGA-
MENTOS /ESTACIO RIBEIRAO PRETO 

01967/2018/ADM RISONEIDE MARIA DO NASCI-
MENTO MORAES PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A

01969/2018/ADM ANDRE LUIS DE OLIVEIRA 
JUNIOR ME AMIL ASSISTENCIA MEDICA

01972/2018/ADM JOSE OTAVIO MARETTI ALPHA PRAGAS /MERCADO PAGO MER-
CADOPAGO

01977/2018/ADM CAMILA MARTINS DOURADO 
DO NASCIMENTO LOJASKD

01981/2018/ADM ROSELI FARAH RUGAI CAIXA SEGURADORA /CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

  
 Campinas, 05 de junho de 2020 

 YARA PUPO 
 Diretora do PROCON 

  SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA - SMF, Nº 03 / 2020 
 Revoga a Instrução Normativa / SMR nº 11/2012. 

  O Secretário Municipal de Finanças,  no uso de suas atribuições legais e consideran-
do que os formulários a serem utilizados para as solicitações dirigidas ao Departamen-
to de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças serão regulamentados 
pelo Diretor daquele Departamento,
 Expede a seguinte Instrução Normativa:
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 Art. 1º Fica revogada a Instrução Normativa/SMR nº 11/2012.
 Art. 2º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário de Finanças 

  DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
- DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo SEI:PMC.2020.00002344-97 
 Interessado: LAERCIO DOS REIS FERREIRA 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 226,1471 UFIC -  decorrente dos 
Honorários Advocatícios lançados erroneamente para o ID.404898, referente aos débi-
tos ajuizados de IPTU/Taxa de Lixo de 2001 e 2002 do imóvel 3453.11.85.0001.00000 
(processo N° 0530312-75.2005.8.26.0114 e N° 0506311-89.2006.8.26.0114, respec-
tivamente), tendo em vista que esse imóvel não pertence ao interessado, nos moldes 
do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição 
do referido indébito será processada pela forma de compensação,  nos moldes do 
artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso o crédito não seja utilizado em sua 
totalidade no procedimento de compensação, e não constem outros débitos vencidos 
ou vincendos em nome do sujeito passivo, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a enca-
minhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00021434-13 
 Interessado:Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Atendendo ao disposto nos artigos3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, AUTO-
RIZO que sejam realizados,de ofício,  os aproveitamentos dos créditos apurados 
nos valores de   120,9373 UFIC’s  para o imóvel 3432.51.81.0599.01117,  123,1640 
UFIC’s  para o imóvel3432.51.81.0599.01094,  125,4203 UFIC’s  para o imóvel 
3432.51.81.0599.01137,  127,6470 UFIC’s  para o imóvel3432.51.81.0599.01086 e  
134,0028 UFIC’s  para o imóvel3432.51.81.0599.01118 ,  procedentes dospagamentos-
dasparcelas5, 6, 7, 8, 10 do carnê de IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo do 
exercício de 2018, emissão 01/2018 (cancelada por recálculo), não computados na apu-
ração do montante devido pelo sujeito passivo nas substituições desses lançamentos, 
para quitação parcial ou total de parcelas vencidas ou vincendas das reemissões reali-
zadas em 06/2018, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007, combinado 
com o artigo 23, § 4º, da Lei 11.111/2001. Caso após a efetivação do procedimento, 
ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. 
a encaminhar o processo ao Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias-SMF 
para determinar o aproveitamento de ofício em lançamentos futuros do mesmo imó-
vel, conforme previsto no artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00021435-02 
 Interessado:Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Atendendo ao disposto nos artigos3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, AUTO-
RIZO que sejam realizados,de ofício,  os aproveitamentos dos créditos apurados 
nos valores de  134,3715 UFIC’s   para o imóvel 3432.51.81.0599.01133,  134,3715 
UFIC’s  para o imóvel 3432.51.81.0599.01131,  134,3715 UFIC’s  para o imó-
vel3432.51.81.0599.01096, 141,0812 UFIC’s  para o imóvel 3432.51.81.0599.01135 
e  143,3227 UFIC’s  para o imóvel 3432.51.81.0599.01035 ,  procedentes dospagamen-
tosdasparcelas5, 6, 7, 8 e 10 do carnê de IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo 
do exercício de 2018 - emissão 01/2018 (cancelada por recálculo), não computados 
na apuração do montante devido pelo sujeito passivo nas substituições desses lança-
mentos, para quitação parcial ou total de parcelas vencidas ou vincendas das reemis-
sões realizadas em 06/2018, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007, 
combinado com o artigo 23, § 4º, da Lei 11.111/2001. Caso após a efetivação do pro-
cedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./
D.C.C.A. a encaminhar o processo ao Diretor do Departamento de Receitas Imobi-
liárias-SMF para determinar o aproveitamento de ofício em lançamentos futuros do 
mesmo imóvel, conforme previsto no artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00023960-36 
 Interessado:Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Atendendo ao disposto nos artigos3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, AUTORI-
ZO que seja realizado,de ofício,  o aproveitamento do crédito apurado no valor de 
 65,8159   UFIC’s , procedente do(s) pagamento(s) da(s) parcela(s) 08/11 do carnê de 
IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo do exercício de 2019, emissão 01/2019 
(cancelado por recálculo), do imóvel 3431.54.79.0292.01001, não computado na apu-
ração do montante devido pelo sujeito passivo na substituição desse lançamento, para 
quitação parcial ou total de parcelas vencidas ou vincendas da reemissão realizada em 
08/2019, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007, combinado com o 
artigo 23, § 4º, da Lei 11.111/2001. Caso após a efetivação do procedimento, ainda 
restar crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a en-
caminhar o processo ao Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias-SMF para 
determinar o aproveitamento de ofício em lançamentos futuros do mesmo imóvel, 
conforme previsto no artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00023965-41 
 Interessado:Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Atendendo ao disposto nos artigos3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, AUTO-
RIZO que seja realizado,de ofício,  o aproveitamento do crédito apurado no valor 
de  82,6102   UFIC’s , procedente do(s) pagamento(s) da(s) parcela(s) 10/11 e 11/11 do 
carnê de IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo do exercício de 2019, emissão 

01/2019 (cancelado por recálculo), do imóvel 3422.12.75.0001.01001, não computado 
na apuração do montante devido pelo sujeito passivo na substituição desse lançamen-
to, para quitação parcial ou total de parcelas vencidas ou vincendas da reemissão reali-
zada em 10/2019, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007, combinado 
com o artigo 23, § 4º, da Lei 11.111/2001. Caso após a efetivação do procedimento, 
ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. 
a encaminhar o processo ao Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias-SMF 
para determinar o aproveitamento de ofício em lançamentos futuros do mesmo imó-
vel, conforme previsto no artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00023968-93 
 Interessado:Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária 
 Atendendo ao disposto nos artigos3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, AUTO-
RIZO que seja realizado,de ofício,  o aproveitamento do crédito apurado no valor 
de  82,6102   UFIC’s , procedente do(s) pagamento(s) da(s) parcela(s) 10/11 e 11/11 do 
carnê de IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo do exercício de 2019, emissão 
01/2019 (cancelado por recálculo), do imóvel 3422.12.75.0001.01099, não computado 
na apuração do montante devido pelo sujeito passivo na substituição desselançamento, 
para quitação parcial ou total de parcelas vencidas ou vincendas da reemissão realiza-
da em 10/2019, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007, combinado 
com oartigo 23, § 4º, da Lei 11.111/2001. Caso após a efetivação do procedimento, 
ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. 
a encaminhar o processo ao Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias-SMF 
para determinar o aproveitamento de ofício em lançamentos futuros do mesmo imó-
vel, conforme previsto no artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
  LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo: PMC.2019.00041058-11 
 Interessado: LUIZ AFONSO LIXANDRAO 
 Código Cartográfico: 3423.54.57.0725.01005 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Muni-
cipal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, 
DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONIS-
TA para 2020, mantendo-se a referida isenção para os exercícios vindouros, desde que 
mantidas as condições descritas no rol taxativo da legislação vigente. A isenção con-
cedida limita-se ao valor de 457,6000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo 
artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar 
n° 181/2017,cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte 
do(a) Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventu-
ra incidentes sobre o imóvel. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente 
dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do 
total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual 
crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros 
relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.  Deixo de re-
correr  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não 
se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 
13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 04 de junho de 2020 
  RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador(a) Setorial 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo: PMC.2019.00022547-39 
 Interessado: MARIA PEREIRA MACHADO 
 Código Cartográfico: 3263.33.48.0858.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Norma-
tiva n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de 2020 e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.

 Protocolo: PMC.2019.00025036-23 
 Interessado: BENEDICTO FRANCISCO DE TOLEDO  
  Código Cartográfico: 3431.63.73.8250.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Norma-
tiva n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2020  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel. 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
  RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador(a) Setorial 
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 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCEDIMENTO ADMINIS-

TRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: PMC.2019.00035442-77  
  Interessado(a): TEREZINHA MARIA DE SOUZA 
 Código Cartográfico: 3442.21.42.0214.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Munici-
pal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, a, da Instrução Nor-
mativa n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 
2020 , mantendo-se para os exercícios subsequentes, desde que mantido o atendimento 
aos critérios legais vigentes, com a devida alteração de área construída tributável de 
‘25,16m²’ para ‘58,50m²’ de categoria/padrão construtivo ‘RH-2’ para ‘RH-3’ e de 
ano base ‘1984’ para ‘2001’, conforme Parecer Fiscal acostado aos presentes autos, 
posto que foi constatado que o imóvel possui área construída tributável em montante 
superior ao atualmente cadastrado, de acordo com foto aérea disponibilizada por órgão 
público e termo de ciência e notifi cação fi rmado pelo(a) Interessado(a), mantendo-
-se inalterados os demais dados, de acordo com os dispositivos legais supra citados, 
acrescidos do disposto no Decreto Municipal n° 19.723/2017. A isenção, referente 
ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste 
estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela 
Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso 
houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias 
porventura incidentes sobre o imóvel. 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador - CSA-DRI-SMF - Matrícula 102.179-6 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 
 CONVOCAÇÃO 

 Protocolo n.º 2019/10/3024
Interessado: TGSP-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Protocolo n.º 2017/10/26283
Interessado: Plana Licenciamento Ambiental Ltda.
Compareçam os interessados para ciência das informações contidas. O não compa-
recimento dentro do prazo de 30 dias corridos, a contar da data desta publicação, 
ensejara no arquivamento dos referidos protocolados.
 

 Campinas, 04 de junho de 2020 
 ENG.º MAURÍCIO GIACHINI ZAMBADI 

 COORDENADOR SETORIAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV 

  COMPAREÇA O INTERESSADO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO
  OBS: DEVIDO O PROBLEMA DO COVID-19, APÓS PUBLICAÇÃO NO DOM SERÁ ENVIADA 
CÓPIA DO PARECER POR E-MAIL AO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO REFERIDO EIV, EVI-
TANDO ASSIM OS DESLOCAMENTOS ATÉ A PREFEITURA ATENDIMENTO PRESENCIAL.
 PROT. 2019/11/5787 ENGELBRECHT EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI.
PROT 2020/11/5168 REDE CALVARIANA DE EDUCAÇÃO

 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO DECRETO 20.633/2019, ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
CONSULTA E MANIFESTAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL NO PRAZO MÁXIMO DE 15 
DIAS O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV/RIV) DO EMPREENDIMENTO ESCOLA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA ESCOLA LTDA, SITUADO NA RUA PROFESSOR JOÃO 
AUGUSTO DE TOLEDO, 251, SOB O PROTOCOLO 2019/11/04.236, QUE PODERÁ SER CONSUL-
TADO ATRAVÉS DO PORTAL DO EIV/RIV NO SITE HTTPS://EIV.CAMPINAS.SP.GOV.BR/CON-
SULTA 
 PROT. 2019/11/4236 ESCOLA DE ED. INFANTIL CASA DA ESCOLA LTDA.

 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 MARCIO RODRIGO BARBUTTI 

 COORDENADOR EIV-RIV/SEPLURB 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 
 Solicitação Semurb On-line:  nº 5322  Protocolo:  2020/99/255
 Proprietário:  ALANA LUIZA CARVALHO DE SOUZA
 Decisão:  Pendências no projeto de Construção Nova
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 4781
 Protocolo:  2020/99/69
 Proprietário:  RODRIGO PASSOS IFANGER
 Decisão:  Pendências no projeto de Construção Nova
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5319
 Protocolo:  2020/99/340
 Proprietário:  MARCIA AIKO IZUMI
 Decisão:  Pendências no projeto de Reforma Pequena
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 4055
 Protocolo:  2019/99/433
 Proprietário:  BRUNO DIAS PACHECO
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Construção Nova

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5199
 Protocolo:  2020/99/336
 Proprietário:  CONDOMINIO EDIFICIO BRASUL
 Decisão:  Pendências no projeto de Reforma Pequena
 Prazo:  30 dias

 Solicitação:  5429 
 Protocolo:  2020/99/304 

 Proprietário:  MIRIAM SIMOES TEMPLE SANCHES 
 Decisão:  Alvará de Execução emitido conforme Lei Complementar 110/15 - ARI

 Solicitação:  5372 
 Protocolo:  2020/99/253 
 Proprietário:  WILSON DOS SANTOS 
 Decisão:  Alvará de Execução emitido conforme Lei Complementar 110/15 - ARI

 Solicitação:  4248 
 Protocolo:  2019/99/648 
 Proprietário:  LUIZ EDUARDO DE PAULA GOMES MIZIARA 
 Decisão:  Alvará de Execução emitido conforme Lei Complementar 110/15 - ARI

 Solicitação:  3893
 Protocolo:  2019/99/205
 Proprietário:  JAIME BARBIN
 Decisão:  Indefi ro projeto de Ampliação de Área Construída

 Solicitação Semurb On-line:  nº 4961
 Protocolo:  2019/99/969
 Proprietário:  MARILI PEREIRA DA ROCHA MOTA
 Decisão:  ANÁLISE CONCLUÍDA

 Solicitação:  5182 
 Protocolo:  2020/99/103 
 Proprietário:  GUSTAVO PEDRA TOLEDO 
 Decisão:  Alvará de Execução emitido conforme Lei Complementar 110/15 - ARI

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5271
 Protocolo:  2020/99/258
 Proprietário:  SHEILA SILVA CABECA
 Decisão:  Pendências no projeto de Construção Nova
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 4144
 Protocolo:  2019/99/477
 Proprietário:  BANCO SANTANDER BRASIL S.A
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Reforma c/ Demolição Parcial

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5440
 Protocolo:  2020/99/319
 Proprietário:  GUILHERME GIOVANINNI
 Decisão:  AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5209
 Protocolo:  2020/99/144
 Proprietário:  ALESSANDRO MANTOVI FURLAN
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Reforma Pequena

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5089
 Protocolo:  2020/99/110
 Proprietário:  COND. EDIFICIO CLASSIC
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Reforma Pequena

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5466
 Protocolo:  2020/99/337
 Proprietário:  AGNALDO DA SILVA GARCIA
 Decisão:  ANÁLISE CONCLUÍDA

 Solicitação Semurb On-line:  nº 4873
 Protocolo:  2020/99/249
 Proprietário:  MARIELA KLANN FONTEYNE
 Decisão:  Pendências no projeto de Construção Nova
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5077
 Protocolo:  2020/99/61
 Proprietário:  GABRIELA VELLASCO DE OLIVEIRA PACHECO
 Decisão:  AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5212
 Protocolo:  2020/99/236
 Proprietário:  RICARDO LEPRE
 Decisão:  Pendências no projeto de Construção Nova
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5348
 Protocolo:  2020/99/240
 Proprietário:  GILMAR NEPOMUCENO ARAUJO
 Decisão:  Pendências no projeto de Construção Nova
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5228
 Protocolo:  2020/99/164
 Proprietário:  JOÃO MARCOS GODOY MOREIRA
 Decisão:  Pendências no projeto de Construção Nova
 Prazo:  30 dias

 DEFERIDOS 
PROT. 20/11/4841 FAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT. 19/11/11487 JOÃO 
BATISTA ALCÂNTARA - PROT. 20/11/4210 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RAINHA IZABEL - PROT. 
20/11/5063 MARIA INEZ MORAIS PLACHI - PROT. 20/11/4473 MARIA CLARA BARBOSA DOS SAN-
TOS - PROT. 19/11/7295 JESUÍNO AUGUSTO DE SOUZA - PROT. 20/11/4279 DÉBORA VALLIM PEN-
TEADO LEMOS TALLI - PROT. 20/11/4635 GALATHEA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE 
LTDA - PROT. 19/11/9037 LUCIENE CARNEIRO DE CARVALHO - PROT. 20/11/1490 AUBREY - CO-
MÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT. 19/11/17356 OURO ABSOLUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - PROT. 
18/11/16195 TCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT. 18/11/16196 TCA EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT. 19/11/13723 JULIANA GOMES DE OLIVEIRA VALEN-
TE - PROT. 19/11/13839 RAIMUNDO NOGUEIRA DA SILVA - PROT. 20/11/4031 LUCIANO KINJI 
TAKAHASHI - PROT. 20/11/4472 ELIANDRO BILIA - PROT. 19/11/16999 UILDSON CARLOS ALBER-
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TO DE OLIVEIRA - PROT. 19/11/16489 AFIM BRASIL EVENTOS E PROMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
- PROT. 18/99/793 LUCAS ALMEIDA PADOVANI - PROT. 20/11/2462 ZELÂNDIA DA SILVA - PROT. 
20/11/2458 CORRECTOR ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT. 
19/11/16915 EGLE JORGE LAPRESA - PROT. 19/11/10844 HERMÍNIA RODRIGUES E SILVA - PROT. 
19/11/13109 RONALDO BARBOSA DOS SANTOS - PROT. 19/11/3486 RAFFAELE FRANCHI - PROT. 
19/11/16568 ELISSANDRA DIAS DOS SANTOS - PROT. 19/11/15605 FABRICIO CRISTIANO DE OLI-
VEIRA ANDRADE - PROT. 20/11/2238 TIAGO TRABULSI - PROT. 20/11/5069 OSWALDO BATISTA DE 
OLIVEIRA - PROT. 18/11/15687 MARCELO ANDRÉ DE FREITAS - PROT. 20/11/4616 ARCH ARQUITE-
TURA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - PROT. 19/11/12086 CYRO AUGUSTO MACHADO 
VIEIRA - PROT. 19/11/13278 CARLOS EDUARDO MARION - PROT. 19/11/13392 LUCIANA MARA SO-
ARES - PROT. 19/11/13629 IVONE MARIA DA SILVA NASCIMENTO - PROT. 19/11/13600 FRANCISCA 
DE CÁSSIA BREVE CORTE BRILHO.

 COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CER-
TIDÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO Nº 05/11/11884 
PROT. 20/10/7573 OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA.

 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS 
PROT. 20/11/4511 CRISTIANO JOSÉ MÍCOLI.

 CONCEDIDO PRAZO DE 120 DIAS 
PROT. 20/11/4569 SARITA FERRAI PONTES LEÃO.

 EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC 110/15 (ARI) 
PROT. 20/11/4996 LUIS FERNANDO BOSELLI DE SOUZA

 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 ENG. SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORA DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 
 DEFERIDOS 
PROT. 20/11/5128 CLARO S/A - PROT. 20/11/5135 CLARO S/A.

 DEFIRO O SOLICITADO, CANCELANDO-SE O AIIM Nº 0451, FACE TER SIDO APRESENTADO 
A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, CONFORME LEI 11.749/03 
PROT. 19/11/540 MARÇAL & MARÇAL LTDA ME.

 DEFIRO O RECURSO, TENDO EM VISTA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, EM CUMPRI-
MENTO À LEI 11.749/03 
PROT. 19/11/5031 RIALTO EMBALAGENS LTDA.

 FICA LEVANTADO O TERMO DE INTERDIÇÃO TOTAL RELATIVO AO IMÓVEL SITO A AVE-
NIDA ALBINO JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA Nº 1170, BARÃO GERALDO - CAMPINAS/SP 
PROT. 19/156/9603 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO.

 INDEFERIDOS 
PROT. 19/11/11281 WILLIAM PARANHOS DE MELO SILVA 36777815821 - PROT. 19/11/10102 FA-
BIO LUIS TRAVASSOS CITRO - PROT. 19/11/6433 TENDA ESPÍRITA DE UMBANDA MÃE IEMAN-
JÁ - PROT. 19/11/1758 EMERSON DE JESUS - PROT. 18/11/10429 ARLAN REGO DA SILVA - PROT. 
19/11/4060 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TONICO RIBEIRO - PROT. 18/11/14073 WAGNER LUNA DE 
ARAÚJO - PROT. 19/11/12343 EDNEI CUSTÓDIO - PROT. 19/11/992 WALESCKA MOREIRA MAR-
TINS - PROT. 19/11/746 FÁBIO RENATO COELHO - PROT. 19/11/749 FÁBIO RENATO COELHO - 
PROT. 19/11/3443 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT REY - PROT. 19/11/3460 NIVALDO SALZANI NI-
COLIELLO - PROT. 19/11/14990 RENATA ELISA DA CONCEIÇÃO ZAVARIZZI - PROT. 19/11/16513 
MATEUS BETANHO CAMPANA - PROT. 20/11/760 NOBLU SPORTS & BUSINESS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - PROT. 17/11/10345 CONDOMÍNIO COMFORT AL-
PHAVILLE CAMPINAS.

 INDEFIRO OS RECURSOS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, COM BASE NOS ARTIGOS 1º E 
22º DA LEI 11.749/03 
PROT. 18/11/5095 F.J. BENINI - ME - PROT. 19/11/16193 LÍVIA COMOS STEFANELLI - PROT. 
19/10/27238 LOJA DE VARIEDADES PROSPERO LTDA - ME.

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT. 19/11/11725 CARLOS ALBERTO SALOMÃO MURARO - PROT. 20/11/4661 NEXTEL TELE-
COMUNICAÇÕES LTDA - PROT. 19/11/9350 FABIANO GENEROZO MENDES - PROT. 19/11/9003 
CONDOMÍNIO COMFORT ALPHAVILLE CAMPINAS - PROT. 19/11/9749 ARY CESAR FALIVENE 
DE SOUSA - PROT. 19/11/9824 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - PROT. 19/11/8449 2 IR-
MÃOS PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA - PROT. 19/11/10346 MASOTTI E CIOLFI CONSTRUÇÃO 
LTDA - PROT. 19/11/10062 VF CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - PROT. 19/11/10063 FLAPS 
COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - PROT. 19/11/2909 ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DIMENSÃO LTDA ME - PROT. 19/11/9627 CAMP.CARE - ASSESSORIA EDUCACIONAL 
LTDA - PROT. 19/11/9260 UP - SABOR CASEIRO LTDA ME - PROT. 19/11/5294 M.A.C. DISTRIBUIDO-
RA DE ARMARINHOS LTDA - PROT. 19/11/12962 WALEMA SPA E BELEZA LTDA - PROT. 19/11/13000 
- CAFFE AUREA & CONFEITARIA LTDA - PROT. 19/11/13121 A2M2 COMÉRCIO VAREJISTA DE 
COSMÉTICOS LTDA - PROT. 19/11/8416 VALÉRIA DOS SANTOS FRANCHIM - PROT. 19/11/8941 
SINDEEPRES - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
A TERCEIROS - PROT. 19/11/9832 CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DA CARIDADE CANOSSIANAS - 
PROT. 19/11/9555 ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL NOVA EUROPA - PROT. 19/11/7174 CARVA-
LHO & MARTINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - PROT. 19/11/10089 IMV 
DO BRASIL TECNOLOGIAS E COMÉRCIO LTDA - PROT. 19/11/10034 ICAMP MARCAS E PATENTES 
LTDA - PROT. 19/11/9454 CORSED SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - PROT. 19/11/10030 KIDS-
BEBE COMÉRCIO DE MODA E ACESSÓRIOS LTDA - PROT. 19/11/3521 CENTRO COMUNITÁRIO 
DO JARDIM SANTA LÚCIA - PROT. 19/11/9888 LUCIANO VIANELLI RIBEIRO - PROT. 20/10/7185 
TIM S/A - PROT. 20/11/3975 EE AFATIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EVENTOS E FESTAS 
LTDA - ME.

 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

 
 Processo Administrativo: PMC.2020.00014339-81
 Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
 Assunto: Pregão nº 083/2020 - Eletrônico
 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de reprografi a, 
plotagem,scanner(imagens) e encadernação.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao dispos-
to no artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, AUTORIZO 
DESPESA, referente ao objeto em epígrafe, no valor global de R$ 191.498,40 (cento 
e noventa e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), ofertado 
pela empresa adjudicatária  FOSTER LIMA   LTDA - ME,  devendo para o presente 
exercício onerar valor estimado de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA Nº 93793/2020 

 O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 001/2016, do concurso público homologado em 25/05/2016, 
pelo presente,

 RESOLVE 

 Nomear o senhor MARCIO DANDREA ROSSI, para exercer em caráter efetivo o 
cargo vago denominado MÉDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMA-
GEM, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

____________________________________________________________________

COMUNICADO - EDITAL 01/2016 Os candidatos nomeados por meio da portaria nº 
93793/2020, deverão encaminhar para o e-mail “rh.registros@campinas.sp.gov.br” a 
documentação necessária à sua posse, conforme lista de documentos abaixo:

 Comprovante do estado civil: Certidão Nascimento  OU  Certidão Casamento  OU 
 Certidão de Casamentocom averbação (divórcio/separação/óbito);

 Companheiro(a): Certidão de União Estável (quando possuir) e a comprovação do 
estado civil do(a) mesmo(a);

 CPF do cônjuge ou companheiro

 Comprovante de endereço com o  CEP ;

 Título de Eleitor  (cópia frente/verso) ;

 Carteira de Identidade (R.G.) - data de emissão inferior a 10 anos;

 C.P.F.;

 Certifi cado de Reservista (sexo masculino);

 Comprovante de  PIS  ou  PASEP  (caso não possua o cartão, procurar qualquer Agên-
cia da CEF ou Banco do Brasil e solicitar ao atendente o  Extrato de Cadastro  do PIS 
ou PASEP.  NÃO trazer NIT ou Cartão Cidadão; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - (páginas da foto e identifi cação); 

 Diploma e Histórico Escolar de Graduação em Medicina ;

Especialização OU Título de especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
emitido pela AMB OU Certifi cado em Conclusão no Curso de Residência Médica com 
Registro na Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM); 

Carteira do  CRM  do estado de São Paulo  OU  protocolo de inscrição emitida pela 
CREMESP  OU  Certidão com o nº de inscrição no Estado de São Paulo emitida pelo 
CREMESP;

Certidão de Nascimento e  CPF  dos fi lhos menores de 24 anos;

Carteira de Vacinação de fi lhos menores de 18 anos - (páginas da identifi cação e va-
cinas);

CPF e Certidão de nascimento/casamento de outros dependentes de IRRF/previden-
ciário; 

 Comprovação do deferimento de exoneração  caso tenha emprego ou Cargo Público 
 (ORIGINAL);  

 Declaração da Carga Horária semanal exercida em outro órgão,   para os casos 
que permitam acúmulo  ; 

  ATESTADOS E CERTIDÕES  :

 1º - Certidão de Quitação Eleitoral   -  emitida pelo site   www.tre-sp.gov.br  ;

 2º - Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal -  emitida pelo site 
 www.dpf.gov.br  ; 

 3º- Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual -  emitida pelo site 
 www.ssp.sp.gov.br  .  Para portadores com RG de outros Estados e que residam no 
Estado de São Paulo, requerer o documento solicitado nos postos do Poupatempo, de 
forma  presencial  , assim como também, deverá apresentar o documento solicitado 
relativo ao(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos; 

 4º - Certidão de Distribuição    Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos 
Juizados Especiais    Federais Criminais Adjuntos   -  emitida pelo site  www.jfsp.jus.br . 
(a abrangência da certidão é da  Justiça  Federal de Primeiro Grau em São Paulo ). 
Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos;

 5º - Certidão Estadual de Distribuições Cíveis :  (Ações Cíveis, Família e Suces-
sões...no período de 10 anos anteriores a data da certidão; )  -  emitida pelo site  www.
tjsp.jus.br  .  Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 
anos;

 6º- Certidão Estadual de Distribuições Criminais -  emitida pelosite  www.tjsp.jus.
br  .  Nesse caso, atentar-se ao assunto   “AÇÕES CRIMINAIS”   e não “Execuções 
  Criminais”, a emissão pela internet somente é fornecida para os nascidos a   partir 
de 01/01/1965   e, para os nascidos   até 31/12/1964  , é necessário procurar o Fórum 
da cidade onde resida.   Essa certidão tem um prazo de entrega de 05 (cinco) dias 
úteis.   Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos; 

 7º- Consulta Qualificação eSocial  - emitida pelo site https://portal.esocial.gov.br  . 
 Selecionar a opção “Consulta Qualifi cação Social e, posteriormente, “Qualifi cação 
Online”.
____________________________________________________________________

 PORTARIA Nº 93794/2020 
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 O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 003/2019, do concurso público homologado em 13/11/2019, 
pelo presente,

 RESOLVE 

 Nomear os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo o cargo 
vago denominado MÉDICO - GERAL, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

 CAROLINA SPECIAN SARTORI
 LUCAS CAMELO VIEIRA PINHEIRO
MARIANA DE OLIVEIRA SAMPAIO MATTOS

___________________________________________________________________

 COMUNICADO - EDITAL 003/2019
 Os candidatos nomeados por meio da portaria nº 93794/2020, deverão encaminhar 
para o e-mail “rh.registros@campinas.sp.gov.br” a documentação necessária à sua 
posse, conforme lista de documentos abaixo:

 Comprovante do estado civil: Certidão Nascimento  OU  Certidão Casamento  OU 
 Certidão de Casamentocom averbação (divórcio/separação/óbito);

 Companheiro(a): Certidão de União Estável (quando possuir) e a comprovação do 
estado civil do(a) mesmo(a);

 CPF do cônjuge ou companheiro

 Comprovante de endereço com o  CEP ;

 Título de Eleitor  (cópia frente/verso) ;

 Carteira de Identidade (R.G.) - data de emissão  inferior a 10 anos ;

 C.P.F.;

 Certifi cado de Reservista (sexo masculino);

 Comprovante de  PIS  ou  PASEP  (caso não possua o cartão, procurar qualquer Agên-
cia da CEF ou Banco do Brasil e solicitar ao atendente o  Extrato de Cadastro  do PIS 
ou PASEP.  NÃO trazer NIT ou Cartão Cidadão; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - (páginas da foto e identifi cação); 

Diploma e Histórico Escolar deGraduação em Medicina; 

Carteira do  CRM  do estado de São Paulo  OU  protocolo de inscrição emitida pela 
CREMESP  OU  Certidão com o nº de inscrição no Estado de São Paulo emitida pelo 
CREMESP;

Certidão de Nascimento e  CPF  dos fi lhos menores de 24 anos;

Carteira de Vacinação de fi lhos menores de 18 anos - (páginas da identifi cação e va-
cinas);

CPF e Certidão de nascimento/casamento de outros dependentes de IRRF/previden-
ciário; 

 Comprovação do deferimento de exoneração  caso tenha emprego ou Cargo Público 
 (ORIGINAL);  

 Declaração da Carga Horária semanal exercida em outro órgão,   para os casos 
que permitam acúmulo, (ORIGINAL); 

  ATESTADOS E CERTIDÕES  :

 1º - Certidão de Quitação Eleitoral   -  emitida pelo site   www.tre-sp.gov.br  ;

 2º - Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal -  emitida pelo site 
 www.dpf.gov.br  ; 

 3º- Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual -  emitida pelo site 
 www.ssp.sp.gov.br  .  Para portadores com RG de outros Estados e que residam no 
Estado de São Paulo, requerer o documento solicitado nos postos do Poupatempo, de 
forma  presencial  , assim como também, deverá apresentar o documento solicitado 
relativo ao(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos; 

 4º - Certidão de Distribuição    Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos 
Juizados Especiais    Federais Criminais Adjuntos   -  emitida pelo site  www.jfsp.jus.br . 
(a abrangência da certidão é da  Justiça  Federal de Primeiro Grau em São Paulo ). 
Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos;

 5º - Certidão Estadual de Distribuições Cíveis :  (Ações Cíveis, Família e Suces-
sões...no período de 10 anos anteriores a data da certidão; )  -  emitida pelo site  www.
tjsp.jus.br  .  Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 
anos;

 6º- Certidão Estadual de Distribuições Criminais -  emitida pelosite  www.tjsp.jus.
br  .  Nesse caso, atentar-se ao assunto   “AÇÕES CRIMINAIS”   e não “Execuções 
  Criminais”, a emissão pela internet somente é fornecida para os nascidos a   partir 
de 01/01/1965   e, para os nascidos   até 31/12/1964  , é necessário procurar o Fórum 
da cidade onde resida.   Essa certidão tem um prazo de entrega de 05 (cinco) dias 
úteis.   Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos; 

 7º- Consulta Qualificação eSocial  - emitida pelo site https://portal.esocial.gov.br  . 
 Selecionar a opção “Consulta Qualifi cação Social e, posteriormente, “Qualifi cação 
Online”.

____________________________________________________________________
___________

 PORTARIA Nº 93795/2020 

 O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 004/2019, do concurso público homologado em 16/12/2019, 
pelo presente,

 RESOLVE 

 Nomear a senhora LUANA MORATORI PIRES, para exercer em caráter efetivo o 
cargo vago denominado FARMACÊUTICO, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

___________________________________________________________________

 COMUNICADO - EDITAL 004/2019
 Os candidatos nomeados por meio da portaria nº 93795/2020, deverão encaminhar 
para o e-mail “rh.registros@campinas.sp.gov.br” a documentação necessária à sua 
posse, conforme lista de documentos abaixo:

 Comprovante do estado civil: Certidão Nascimento  OU  Certidão Casamento  OU 
 Certidão de Casamentocom averbação (divórcio/separação/óbito);

 Companheiro(a): Certidão de União Estável (quando possuir) e a comprovação do 
estado civil do(a) mesmo(a);

 CPF do cônjuge ou companheiro

 Comprovante de endereço com o  CEP ;

 Título de Eleitor  (cópia frente/verso) ;

 Carteira de Identidade (R.G.) - data de emissão  inferior a 10 anos ;

 C.P.F.;

 Certifi cado de Reservista (sexo masculino);

 Comprovante de  PIS  ou  PASEP  (caso não possua o cartão, procurar qualquer Agên-
cia da CEF ou Banco do Brasil e solicitar ao atendente o  Extrato de Cadastro  do PIS 
ou PASEP.  NÃO trazer NIT ou Cartão Cidadão; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - (páginas da foto e identifi cação); 

Diploma e Histórico Escolar deGraduação em Farmácia; 

Registro Profi ssional no Conselho da Categoria do Estado de São Paulo;

Certidão de Nascimento e  CPF  dos fi lhos menores de 24 anos;

Carteira de Vacinação de fi lhos menores de 18 anos - (páginas da identifi cação e va-
cinas);

CPF e Certidão de nascimento/casamento de outros dependentes de IRRF/previden-
ciário; 

 Comprovação do deferimento de exoneração  caso tenha emprego ou Cargo Público 
 (ORIGINAL);  

 Declaração da Carga Horária semanal exercida em outro órgão,   para os casos 
que permitam acúmulo, (ORIGINAL); 

  ATESTADOS E CERTIDÕES  :

 1º - Certidão de Quitação Eleitoral   -  emitida pelo site   www.tre-sp.gov.br  ;

 2º - Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal -  emitida pelo site 
 www.dpf.gov.br  ; 

 3º- Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual -  emitida pelo site 
 www.ssp.sp.gov.br  .  Para portadores com RG de outros Estados e que residam no 
Estado de São Paulo, requerer o documento solicitado nos postos do Poupatempo, de 
forma  presencial  , assim como também, deverá apresentar o documento solicitado 
relativo ao(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos; 

 4º - Certidão de Distribuição    Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos 
Juizados Especiais    Federais Criminais Adjuntos   -  emitida pelo site  www.jfsp.jus.br . 
(a abrangência da certidão é da  Justiça  Federal de Primeiro Grau em São Paulo ). 
Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos;

 5º - Certidão Estadual de Distribuições Cíveis :  (Ações Cíveis, Família e Suces-
sões...no período de 10 anos anteriores a data da certidão; )  -  emitida pelo site  www.
tjsp.jus.br  .  Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 
anos;

 6º- Certidão Estadual de Distribuições Criminais -  emitida pelosite  www.tjsp.jus.
br  .  Nesse caso, atentar-se ao assunto   “AÇÕES CRIMINAIS”   e não “Execuções 
  Criminais”, a emissão pela internet somente é fornecida para os nascidos a   partir 
de 01/01/1965   e, para os nascidos   até 31/12/1964  , é necessário procurar o Fórum 
da cidade onde resida.   Essa certidão tem um prazo de entrega de 05 (cinco) dias 
úteis.   Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos; 

 7º- Consulta Qualificação eSocial  - emitida pelo site https://portal.esocial.gov.br  . 
 Selecionar a opção “Consulta Qualifi cação Social e, posteriormente, “Qualifi cação 
Online”.

____________________________________________________________________

 PORTARIA Nº 93796/2020 

 O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 004/2019, do concurso público homologado em 16/12/2019, 
pelo presente,

 RESOLVE 

 Nomear as senhoras abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo o cargo 
vago denominado ENFERMEIRO, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

 CARLANNE EUTALIA BARROS MATIAS
 JOYCE ANDRADE LIMA
 LIDIANA SANTOS PASSOS REIS
MAYRA COSTA REGAZIO
ROSEMEIRE BATISTA TEODORO
____________________________________________________________________

 COMUNICADO - EDITAL 004/2019
 Os candidatos nomeados por meio da portaria nº 93796/2020, deverão encaminhar 
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para o e-mail “rh.registros@campinas.sp.gov.br” a documentação necessária à sua 
posse, conforme lista de documentos abaixo:

 Comprovante do estado civil: Certidão Nascimento  OU  Certidão Casamento  OU 
 Certidão de Casamentocom averbação (divórcio/separação/óbito);

 Companheiro(a): Certidão de União Estável (quando possuir) e a comprovação do 
estado civil do(a) mesmo(a);

 CPF do cônjuge ou companheiro

 Comprovante de endereço com o  CEP ;

 Título de Eleitor  (cópia frente/verso) ;

 Carteira de Identidade (R.G.) - data de emissão  inferior a 10 anos ;

 C.P.F.;

 Certifi cado de Reservista (sexo masculino);

 Comprovante de  PIS  ou  PASEP  (caso não possua o cartão, procurar qualquer Agên-
cia da CEF ou Banco do Brasil e solicitar ao atendente o  Extrato de Cadastro  do PIS 
ou PASEP.  NÃO trazer NIT ou Cartão Cidadão; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - (páginas da foto e identifi cação); 

Diploma e Histórico Escolar deGraduação em Enfermagem; 

Carteira Profi ssional do COREN do estado de São Paulo;

Certidão de Nascimento e  CPF  dos fi lhos menores de 24 anos;

Carteira de Vacinação de fi lhos menores de 18 anos - (páginas da identifi cação e va-
cinas);

CPF e Certidão de nascimento/casamento de outros dependentes de IRRF/previden-
ciário; 

 Comprovação do deferimento de exoneração  caso tenha emprego ou Cargo Público 
 (ORIGINAL);  

 Declaração da Carga Horária semanal exercida em outro órgão,   para os casos 
que permitam acúmulo, (ORIGINAL); 

  ATESTADOS E CERTIDÕES  :

 1º - Certidão de Quitação Eleitoral   -  emitida pelo site   www.tre-sp.gov.br  ;

 2º - Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal -  emitida pelo site 
 www.dpf.gov.br  ; 

 3º- Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual -  emitida pelo site 
 www.ssp.sp.gov.br  .  Para portadores com RG de outros Estados e que residam no 
Estado de São Paulo, requerer o documento solicitado nos postos do Poupatempo, de 
forma  presencial  , assim como também, deverá apresentar o documento solicitado 
relativo ao(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos; 

 4º - Certidão de Distribuição    Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos 
Juizados Especiais    Federais Criminais Adjuntos   -  emitida pelo site  www.jfsp.jus.br . 
(a abrangência da certidão é da  Justiça  Federal de Primeiro Grau em São Paulo ). 
Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos;

 5º - Certidão Estadual de Distribuições Cíveis :  (Ações Cíveis, Família e Suces-
sões...no período de 10 anos anteriores a data da certidão; )  -  emitida pelo site  www.
tjsp.jus.br  .  Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 
anos;

 6º- Certidão Estadual de Distribuições Criminais -  emitida pelosite  www.tjsp.jus.
br  .  Nesse caso, atentar-se ao assunto   “AÇÕES CRIMINAIS”   e não “Execuções 
  Criminais”, a emissão pela internet somente é fornecida para os nascidos a   partir 
de 01/01/1965   e, para os nascidos   até 31/12/1964  , é necessário procurar o Fórum 
da cidade onde resida.   Essa certidão tem um prazo de entrega de 05 (cinco) dias 
úteis.   Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos; 

 7º- Consulta Qualificação eSocial  - emitida pelo site https://portal.esocial.gov.br  . 
 Selecionar a opção “Consulta Qualifi cação Social e, posteriormente, “Qualifi cação 
Online”.

___________________________________________________________________

 PORTARIA Nº 93797/2020 

 O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 004/2019, do concurso público homologado em 16/12/2019, 
pelo presente,

 RESOLVE 

 Nomear o senhor FAUSTO DE ALMEIDA MARINHO NETO para exercer em ca-
ráter efetivo o cargo vago denominado MÉDICO VETERINÁRIO, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.

____________________________________________________________________

 COMUNICADO - EDITAL 004/2019
 Os candidatos nomeados por meio da portaria nº 93797/2020, deverão encaminhar 
para o e-mail “rh.registros@campinas.sp.gov.br” a documentação necessária à sua 
posse, conforme lista de documentos abaixo:

 Comprovante do estado civil: Certidão Nascimento  OU  Certidão Casamento  OU 
 Certidão de Casamentocom averbação (divórcio/separação/óbito);

 Companheiro(a): Certidão de União Estável (quando possuir) e a comprovação do 
estado civil do(a) mesmo(a);

 CPF do cônjuge ou companheiro

 Comprovante de endereço com o  CEP ;

 Título de Eleitor  (cópia frente/verso) ;

 Carteira de Identidade (R.G.) - data de emissão  inferior a 10 anos ;

 C.P.F.;

 Certifi cado de Reservista (sexo masculino);

 Comprovante de  PIS  ou  PASEP  (caso não possua o cartão, procurar qualquer Agên-
cia da CEF ou Banco do Brasil e solicitar ao atendente o  Extrato de Cadastro  do PIS 
ou PASEP.  NÃO trazer NIT ou Cartão Cidadão; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - (páginas da foto e identifi cação); 

Diploma e Histórico Escolar de Graduação em Medicina Veterinária; 

Registro Profi ssional no Conselho da Categoria; 

Certidão de Nascimento e  CPF  dos fi lhos menores de 24 anos;

Carteira de Vacinação de fi lhos menores de 18 anos - (páginas da identifi cação e va-
cinas);

CPF e Certidão de nascimento/casamento de outros dependentes de IRRF/previden-
ciário; 

 Comprovação do deferimento de exoneração  caso tenha emprego ou Cargo Público 
 (ORIGINAL);  

 Declaração da Carga Horária semanal exercida em outro órgão,   para os casos 
que permitam acúmulo, (ORIGINAL); 

  ATESTADOS E CERTIDÕES  :

 1º - Certidão de Quitação Eleitoral   -  emitida pelo site   www.tre-sp.gov.br  ;

 2º - Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal -  emitida pelo site 
 www.dpf.gov.br  ; 

 3º- Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual -  emitida pelo site 
 www.ssp.sp.gov.br  .  Para portadores com RG de outros Estados e que residam no 
Estado de São Paulo, requerer o documento solicitado nos postos do Poupatempo, de 
forma  presencial  , assim como também, deverá apresentar o documento solicitado 
relativo ao(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos; 

 4º - Certidão de Distribuição    Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos 
Juizados Especiais    Federais Criminais Adjuntos   -  emitida pelo site  www.jfsp.jus.br . 
(a abrangência da certidão é da  Justiça  Federal de Primeiro Grau em São Paulo ). 
Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos;

 5º - Certidão Estadual de Distribuições Cíveis :  (Ações Cíveis, Família e Suces-
sões...no período de 10 anos anteriores a data da certidão; )  -  emitida pelo site  www.
tjsp.jus.br  .  Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 
anos;

 6º- Certidão Estadual de Distribuições Criminais -  emitida pelosite  www.tjsp.jus.
br  .  Nesse caso, atentar-se ao assunto   “AÇÕES CRIMINAIS”   e não “Execuções 
  Criminais”, a emissão pela internet somente é fornecida para os nascidos a   partir 
de 01/01/1965   e, para os nascidos   até 31/12/1964  , é necessário procurar o Fórum 
da cidade onde resida.   Essa certidão tem um prazo de entrega de 05 (cinco) dias 
úteis.   Apresentar também do(s) estado(s) onde tenha residido nos últimos 5 anos; 

 7º- Consulta Qualificação eSocial  - emitida pelo site https://portal.esocial.gov.br  . 
 Selecionar a opção “Consulta Qualifi cação Social e, posteriormente, “Qualifi cação 
Online”.
 

   

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO 
  

 PORTARIA N.° 93805/2020 

 O Exmo Senhor Prefeito Municipal, usando das atribuições de seu cargo e, de 
acordo com o artigo 31, da Lei Municipal 12.985/2007, Lei 1539/2016 e § 3° do 
artigo 96 da Lei Estadual n° 10.083/98, de com as informações constantes no SEI.
PMC.2020.00024040-71, pela presente,

 RESOLVE 

 Nomear a partir de 01/04/2020, a servidora KARINA DE LEMOS SAMPAIO, matrí-
cula 132500-0, como Autoridade Sanitária II.

 Nomear a partir de 01/06/2020, o servidor BRUNO FRANCISCO REAL DE LIMA, 
matrícula 122675-4, como Autoridade Sanitária II.

 Nomear a partir de 01/06/2020, a servidora KAMILA DE OLIVEIRA BELO, matrí-
cula 132006-8, como Autoridade Sanitária II.

 Nomear a partir de 01/06/2020, o servidor FERNANDO HENRIQUE PASCOTI 
BRUHN, matrícula 130217-5, como Autoridade Sanitária II.

 Nomear a partir de 01/06/2020, a servidora CLARA ELISA FIGUEIREDO DIAS, 
matrícula 122459-0, como Autoridade Sanitária II.

 Nomear a partir de 01/06/2020, a servidora, ZULEIKA NORONHA MOTA GRILO 
MACIEL, matrícula 130319-8, como Autoridade Sanitária I.

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 04 DE JUNHO DE 2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  PMC 2019.00054416-11  -  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 07/2020 -  Objeto:   Registro de preço de 
medicamentos na forma de uso geral  para uso das Unidades de Saúde.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto 
no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total 
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de  R$ 346.678.84  (Trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais 
e oitenta e quatro centavos) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores 
indicados:
 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,  no valor total de  R$ 
166.368.00  (cento e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais), para o forne-
cimento do lote 06, Ata Registro de Preços nº 223/2020;
 -  QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA.,  no valor total de  R$ 50.610,84  (cinquenta mil, seiscentos e dez reais 
e oitenta e quatro centavos), para o fornecimento dos lotes 02 e 10, Ata Registro de 
Preços nº 224/2020; 
 -  MERCK S.A.,  no valor total de  R$ 105.400.00  (cento e cinco mil e quatrocentos 
reais), para o fornecimento do lote 07, Ata Registro de Preços nº 227/2020;
 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,  no valor total de  R$ 24.300.00 
 (vinte e quatro mil e trezentos reais), para o fornecimento do lote 11 Ata Registro de 
Preços nº 229/2020;
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 04 DE JUNHO DE 2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº PMC 2018.00035061-71  -  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 129/2019 -  Objeto:  Registro de Pre-
ços de medicamentos na forma comprimidos para uso das Unidades de Saúde.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto 
no art. 9º inciso II do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total 
de  R$ 12.232.00  (Doze mil, duzentos e trinta e dois reais) a favor das empresas abaixo 
relacionadas nos valores indicados:
 -  PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.,  no valor total de  R$ 2.172.00  (dois mil, 
cento e setenta e dois reais), para o fornecimento dos lotes 29 e 35, Ata Registro de 
Preços nº 451/2019;
 -  CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.,  no valor 
total de  R$ 10.060.00  ( dez mil e sessenta reais), para o fornecimento dos lotes 13 e 
31, Ata Registro de Preços nº 459/2019;
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 17 DE MAIO 

DE 2020 
  

 Protocolado n.º 14/50/00285 PSO
 Interessada: Secretaria Municipal de Saúde

 Despacho:

 À vista dos pareceres precedentes da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a 
ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

 A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa 
CONTROL-LAB - Controle de Qualidade para Laboratórios Ltda., conforme solicita-
do e justifi cado às fl s. 798 a 799, por mais 12 (doze) meses;

 A despesa decorrente, no valor total já reajustado de R$ 81.267,96 (Oitenta e um mil, 
duzentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos),consoante indicado à fl . 798;

 Após, à SMAJ para a formalização do Termo Contratual próprio, a cargo da CSFA/
DAJ, ocasião em que deverão restar atendidas as providências indicadas pelo DAJ, 
retornando posteriormente o processo para as demais providências.
 

 Campinas, 17 de maio de 2020 
 DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 

À SAÚDE comunica: 
  Protocolo: PMC.2020.00022801-60 
 Interessado: BRASIL CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 CNPJ/ CPF: 03.587.314/0001-20
 Assunto: Renovação de Licença de Funcionamento
 DEFERIDO

 Protocolo: PMC.2020.00022817-27 
 Interessado: ESPECIALISTA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE-
LI EPP 
 CNPJ/ CPF: 20.696.839/0003-85
 Assunto: Ampliação de Atividade - incluir a importação de correlatos (produtos para 
saúde)
 DEFERIDO
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO :  PMC.2020.00022426-67   
 INTERESSADO :CLINICA SAÚDE INTEGRAL DA MULHER SS LTDA
 CPF/CNPJ:   03.485.397/0001-47
 ASSUNTO : DEFESA/RECURSO
 “Indeferido por não terem sido apresentados elementos que comprometam a le-
galidade do ato administrativo. Indefiro prazo solicitado.” 
   

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: PMC.2020.00020366-84 
 INTERESSADO : DISTRIBUI TRANSPORTES LTDA
 CPF/CNPJ : 03.592.033/0001-66
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: PMC.2020.00022679-02 
 INTERESSADO : EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
 CPF/CNPJ : 06.626.253/1254-42
 ASSUNTO : ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS- AMPLIAÇÃO DE CLASSE DE PRODUTOS, 
PARA INCLUIR A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO SISTÊMICO A BASE DE SUBS-
TÂNCIAS RETINÓIDES DA LISTA C2 DA PORTARIA SVS/MS Nº. 344/98.
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00011280-89 
 INTERESSADO : PRA DA SILVA TRANSPORTES ME
 CPF/CNPJ : 11.180.923/0001-99
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO  

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 

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

PÚBLICA 

 REF. PROTOCOLADO: 2013/215/682 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

 
O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, 
conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª  Dr. Luís Ricardo Ber-
nardes dos Santos, OAB 175.761,  com escritório em Av. Francisco Glicério - sala 
74 , 297 , Centro - Campinas/SP - CEP13.026-501, a tomar ciência da decisão de fl . 
09, do protocolo 2018/215/1110,  no prazo de 05(cinco)dias , a contar da publica-
ção da presente, referente ao protocolado em epigrafe, na sede na Corregedoria da 
Guarda Municipal, localizada na Rua Afonso Pena, 1380, Vila Nova São José, na 
cidade de Campinas/SP, no horário compreendido entre 09H00MIN às 11H30MIN 
e das 13H30MIN às16H00MIN, onde consta como processado o servidor  matrícula 
35.022-2 , lotado na Guarda Municipal de Campinas, da Secretaria Municipal de Coo-
peração nos Assuntos de Segurança, nos autos do Processo Administrativo 203/2013 
CGMC, instaurado pela Portaria nº 275/2013 SMCASP.

 A r. decisão deverá ser comunicada por V.Sa. o(a) sindicado(a).  
 Campinas, 05 de junho de 2020 

 MÁRCIO VINICIUS JAWORSKI DE LIMA 
 PROCURADOR AUXILIANDO A CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL  

  SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

 Protocolo: 2020/10/3101
 Interessado: GABINETE DO DEPUTADO RAFA ZIMBALDI - PSB
 Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes Nº 1.275, Parque 
Taquaral, Campinas, SP  - Setor de Expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da data da publicação desta, para tomar ciência das informações e esclarecimentos 
contidos no referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
____________________________________________________________________
Protocolo: 2020/50/168
 Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes Nº 1.275, Parque 
Taquaral, Campinas, SP  - Setor de Expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da data da publicação desta, para tomar ciência das informações e esclarecimentos 
contidos no referido protocolo.
 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
  ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 Secretário Municipal de Serviços Públicos 

  SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

  Processo Administrativo: PMC.2020.00024048-29 
 Interessado: Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 
 Pregão Eletrônico: 220/2019 
 Objeto: Registro de Preços para Alimentação Animal. 

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO  a despesa no valor 
total de R$ 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais), a favor da empresa ABRA-
COR COMERCIAL LTDA. -EPP, referente a Ata nº 526/2019, itens 08 e 10, Processo 
PMC.2019.00012917-20 
Publique-se na forma da lei, encaminhe-se à Coordenadoria Setorial Financeira para 
prosseguimento.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
  ANDRÉA CRISTINA DE O. STRUCHEL 

 Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação: 2020000393
  Interessado: VILLA PIQUETE EMPREENDIMENTO SPE LTDA 
 
 Para dar seguimento à análise do processo de Licenciamento Ambiental, solicitamos ao interessado acima ou representante legal, devidamente autorizado por procuração públi-
ca, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir da data desta publicação, que apresente o Parecer Técnico emitido pela EMDEC com relação ao Relatório de Impacto 
de Trânsito- RIT. O não atendimento aos itens dentro do prazo estabelecido é passível de indeferimento da solicitação.

Atendimento técnico através do email daniel.prenda@campinas.sp.gov.br
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engenheiro Civil 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
  

 De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e enti-
dades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, a Lei Complementar nº 49/2013 e o Decreto Municipal nº 18.705/ 2015, que versam sobre o licencia-
mento ambiental em âmbito local, informamos as relações de solicitações e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável entre os dias 01 a 05 de junho de 2020. 

 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 ANDREA STRUCHEL 

 SECRETÁRIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS 

 CEASA 
  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO 
  

  DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º  071/2020 -  PROTOCOLO SEI N.º 
 2020.00000309-05  -  CONTRATO N.º  017/2020 -  CONTRATADA:  HIDRELEC 
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.  -  CNPJ N.º  03.050.266/0001-37.  - OBJE-
TO:  Prestação de serviço de locação de unidade móvel trucado, com equipamento 
tipo sugador de alta potência para efetuar drenagem das 02 lagoas de efl uentes. -  VA-
LOR:  Pela realização dos serviços de locação, fará jus a Contratada ao valor de R$ 
1.290,00, por noite, para a quantidade estimada de 20 noites, perfazendo o total esti-
mado de R$ 25.800,00. -  VIGÊNCIA:  Iniciando-se em 08/06/2020 e se encerrando 
em07/06/2021. 
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

 COHAB 
  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE ADITAMENTO 
  

  Termo de Aditamento nº:  3243/20
 Contratante:   Associação dos Moradores do Núcleo Residencial Rosário 
 Contratada: Companhia de Habitação Popular de Campinas.
 Objeto: 4º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços. Alterações das Cláusulas Pri-
meira (Paragrafo Primeiro/Segundo/Terceiro/Quarto). Cláusula Segunda (Parágrafo 
Único), Cláusula Terceira, Cláusula Quarta e Cláusula Quinta. 
 Data da Assinatura: 22/05/2020
 Prazo de Vigência: Indeterminado
 Protocolo SEI-COHAB nº:  2019.00002941-13 
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 ANTONIO ABREU DE LUCENA FILHO 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 
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 COMUNICADO 
  

 A Companhia de Habitação Popular de Campinas, em atendimento ao disposto do arti-
go 37 da Constituição Federal, torna pública a relação dos empregados concursados e 
sob a condição de cargos em comissão admitidos e demitidos, conforme dados abaixo.

EMPREGADOS CARGOS DATA DE DEMISSÃO 

Suzana Rosa Assessor de Gerência 28/05/2020 
 

 Campinas, 04 de junho de 2020 
 ANTONIO ABREU DE LUCENA FILHO 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

EMDEC
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE ADITAMENTO 
  

 Termo Aditivo ao Termo de Permissão nº 079
 Poder Permitente: EMDEC S/A
 Do permissionário: JESUS RICCI
 Para: ROSINEIDE HERK GONÇALVES 
 Objeto: Transferência de titularidade de permissão para exploração do Serviço Alter-
nativo integrado ao Sistema de Transporte Coletivo Público do Município de Campi-
nas - INTERCAMP
 Data de Assinatura: 02/06/2020
 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 RATIFICAÇÃO 
  

 S EI HMMG.2020.00000726-59 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa   COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA , CNPJ 10.463.489/0001-91  , para  AQUISIÇÃO EMER-
GENCIAL DE PAPEL TOALHA- CONTINGENCIAMENTO DO COVID-
-19 ,com fulcro na Lei nº 13.979 de 2020, nos termos das justifi cativas estampadas no 
presente processo, e a despesa decorrente, no valor total de R$ 26.400,00 (vinte e seis 
mil e quatrocentos reais).

 SEI HMMG.2020.00000751-60 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa BELMARI COMERCIO E CONFEC-
ÇÕES LTDA -CNPJ: 67.067.371/0001-61, para  AQUISIÇÃO EMERGENCIAL 
DE AVENTAL - CONTINGENCIAMENTO DO COVID-19 ,com fulcro no artigo 
4 da Lei Federal 13.979/2020), nos termos das justifi cativas estampadas no presente 
processo, e a despesa decorrente, no valor total de R$ 2.370.000,00( dois milhões, 
trezentos e setenta reais).

 SEI HMMG.2020.00000757-55 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa CRISTÁLIA, CNPJ nº 
44.734.671/0001-51paraAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CONTINGENCIA-
MENTO DO COVID-19,com fulcro na Lei nº 13.979 de 2020, nos termos das justifi -
cativas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no valor total de R$ 
15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

 SEI HMMG.2020.00000783-47 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa  SANKLECH SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA , CNPJ 28.993.311/0001-18 para  CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS INTEN-
SIVISTAS?- CONTINGENCIAMENTO DO COVID-19 ,com fulcro no artigo 4º 
da Lei Federal nº. 13.979/20., nos termos das justifi cativas estampadas no presente 
processo, e a despesa decorrente, no valor total de R$ 591.003,00 (quinhentos e no-
venta e um mil três reais).
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar  
   

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 
 PROTOCOLO   Nº  1601/2019
 OBJETO:  Aquisição de Materiais hospitalares (Escovas de Limpeza). 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, 
do Decreto Municipal nº 14.217/03, e nas observações feitas pela Assessoria Jurídica, 
Pregoeiro(a) e Área Técnica,  resolvo: 
 01)  Informar que o pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os itens  07, 08, 09, 21 e 22 
por não haver propostas em condições de aceitabilidade,  DESERTOS  os itens 10, 13, 
14, 15, 16, 23 e 24 por não haver interessados na apresentação de propostas e  CAN-
CELADOS  os itens 11, 12, 17 e 18 para revisão de descritivo. 
 2) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 022/2020,  bem como  ADJUDICAR  e 
 AUTORIZAR  a despesa a favor das empresas abaixo especifi cadas:
 -  ESR CANAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME.  para os itens:  01, 02, 03, 
19 e 20, no valor total de  R$66.822,80 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois 
reais e oitenta centavos) . 
   - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP.  para os itens:  04, 05 e 06, no valor 
total de  R$8.329,60 (oito mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) . 

 Campinas, 02 de junho de 2020 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
  

 RMG nº 1623/2019. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE ARQUIVAMENTO. 
O Il. Diretor-Presidente da Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, 
acolhendo Parecer Jurídico de Órgão da Procuradoria do Município, exarou decisão 
de arquivamento do Procedimento Administrativo Disciplinar promovido em face do 
Servidor Público Municipal de matrícula 118095-9.
 

 Campinas, 04 de junho de 2020 
 MESSIAS ULISSES FALLEIROS DE OLIVEIRA  

 Procurador Municipal 
   

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 
 PROTOCOLO Nº HMMG.2020.00000213-11 
 OBJETO:  Contratação de empresa para locação de 02 (dois) equipamentos analisa-
dores hematológicos com fornecimento de insumos e reagentes necessários, conforme 
especifi cações e condições estabelecidas no presente edital e seus anexos.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03,nas observações feitas pela área técnica, assessoria 
jurídica e pela senhora Pregoeira, resolvo:
 HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 032/2020  bem como  ADJUDICAR  e  AU-
TORIZAR  a despesa a favor da empresa  BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA,  para o item único, no valor total de R$ 536.580,00 (quinhentos 
e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta reais).
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, 
arquivo contendo o Contrato para assinatura do representante legal da empresa, para 
posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de sedex no prazo de três 
dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data do 
envio do correio eletrônico (e-mail), encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. 
René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 
13036-902, Campinas/SP
 

 Campinas, 03 de junho de 2020 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar 
   

 RATIFICAÇÃO 
  

  RATIFICO  a contratação direta da empresa  Canon Medical Systems do Brasil 
Ltda - CNPJ 46.563.938/0013-54  para  AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ECO-
CARDIÓGRAFO COLORIDO PORTÁTIL - CONTINGENCIAMENTO DO 
COVID-19 , com fulcro no artigo na Lei nº 13.979 de 2020, nos termos das justifi ca-
tivas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no valor total de R$ 
121.000,00 (cento e vinte e um mil reais). 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar  

 EXTRATOS 
  

  TERMO DE CONTRATO 
 Protocolo nº  HMMG.2020.00000783-47.  Modalidade:  Lei Federal nº. 13.979/20 
.  Termo de Contrato .  Contratada : SANKLECH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 
 CNPJ:  28.993.311/0001-18.  Objeto do Contrato : Contratação emergencial, em cará-
ter suplementar aos serviços públicos de saúde, de empresa para prestação de serviços 
médicos na área de TERAPIA INTENSIVA - ADULTO, nas dependências do Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti, unidade integrante da Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
de Urgência, Emergência e Hospitalar, para enfrentamento da pandemia COVID-19, 
conforme especifi cações do presente Termo de Referência, conforme descrição, es-
pecifi cações e quantitativos constantes no Termo de Referência, do protocolado SEI 
nº HMMG.2020.00000783-47.  Valor do Contrato : R$ 591.003,00.  Prazo:  90 dias 
contados do recebimento da Ordem de início dos Serviços.  Assinatura : 05/06/2020.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

 Diretor Administrativo Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar  
   

 RATIFICAÇÃO 
  

  SEI HMMG.2020.00000774-56 
 RATIFICO  a contratação direta das empresas  RIOCLARENSE , CNPJ nº 
67.729.178/0004-91 para  AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS- 
CONTINGENCIAMENTO DO COVID-19 -  Midazolam 5mg/ml 10 ml- 20000 
unidades e,  TEUTO  17.159.229/0001-76 para  AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
MEDICAMENTOS- CONTINGENCIAMENTO DO COVID-19 -  Midazolam 
5mg/ml 10 ml- 23200 unidades, com fulcro na Lei nº 13.979 de 2020, nos termos das 
justifi cativas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no valor total de 
R$ 736.840,00 (setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reias).
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar  

 IMA 
  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 RESOLUÇÃO DA DIRETORIA 030/2020 
 Prorrogação do prazo de vigência dos Concursos Públicos 001/2018 e 

001/2019 
 A Diretoria da  Informática de Municípios Associados S/A - IMA , no uso de suas 
atribuições legais e considerando a Lei nº 15.905/2020 do município de Campinas, 
torna pública a suspensão dos prazos de vigência relativos aos Concursos Públicos 
 001/2018  e  001/2019 , em razão da pandemia de Covid-19 (coronavírus).
 Artigo 1º  - Ficam suspensos, a partir da data de vigência da Lei 15.905/2020, a saber, 
dia 20 de maio de 2020, até 31 de dezembro de 2020 os prazos de validade dos concur-
sos públicos vigentes na IMA. Após o término do período de suspensão os concursos 
terão novos prazos de vigência, conforme abaixo:
 I. Concurso público 001/2018:  vigente até  11/10/2021 .
 II. Concurso Público 001/2019:  vigente até  07/06/2021 , podendo ser prorrogado por 
mais 1 ano.
 Artigo 2º  - Durante o prazo de suspensão, estabelecido pela lei n 15.905/2020, pode-
rão ser convocados os candidatos aprovados nos respectivos concursos de acordo com 
as necessidades da  Informática de Municípios Associados S/A - IMA , por meio de 
Edital específi co publicado Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 Artigo 3º  - Revogar disposições em contrário. 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 MARIO A. GOMIDE GUERREIRO 

 Diretor Administrativo e Financeiro 
 EDNA DO NASCIMENTO ZAGUE 

 Gerente de Recursos Humanos 
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 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 P restação de serviços de locação de caminhões equipados com auto tanque (pipa) 
para transporte de água potável com quilometragem livre e com motoristas de-
vidamente habilitados e ajudantes, ambos treinados para a execução das opera-
ções . Recebimento das propostas até às  8h do dia 22/06/2020 e início da disputa de 
preços dia 22/06/2020 às 9h.  A informação dos dados para acesso e o edital poderão 
ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência 
de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
   

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n. 03 ao Contrato n. 2017/90024 ; DL 260/2017. Contratada:  Pos Da-
dos Com. Serv. Assist. tec. Ltda EPP , CNPJ: 57.334.195/0001-23. Objeto: prest. 
serv locação encadernadora. Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 05/06/2020.Valor: 
R$ 11.400,00.
 Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2018/90024 ; PRE 93/2018. Contratada:  Recintec 
Tecnologias Ambientais Ltda , CNPJ: 14.025.588/0001-42. Objeto: serv. destinação 
fi nal de resíduos. Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 05/06/2020.Valor: R$ 34.200,00. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Pregão n. 2020/96 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIDOR MODE-
LO RACK 19. Recebimento das propostas até às 8h do dia 18/6/2020 e início da dis-
puta de preços dia 18/6/2020 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita 
no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sa-
nasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 PODER LEGISLATIVO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
   

 CENTRAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019 
  

 Protocolo Interno n.º 26.349/2018 - Pregão Eletrônico nº 07/2019 - Contratante: Câ-
mara Municipal de Campinas - Contratada: PATRYCIA CERUTTI BINATI - ME - 
CNPJ: 13.187.093/0001-57 - Objeto: Supressão de 0,96m² do quantitativo do item 14 
do Lote 01 (0,1937% do valor total inicial - R$242,45) - Fundamento legal: art. 65, 
I, "b", §1º da Lei 8.666/93 - Valor total pós aditivo: R$103.743,61 (cento e três mil, 
setecentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos) - Assinatura: 03/06/2020.
 

 DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 96ª, 97ª, 98ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª, 105ª E 106ª 
REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

  
  PAUTA DOS TRABALHOS DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, ÀS 10H, POR MEIO DO 
SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 25/18, Processo nº 
225.193, de autoria do Prefeito Municipal, com emendas, que “dispõe sobre a reorga-
nização e consolidação dos Programas de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e 
Áreas Verdes - PAPPE e de Manutenção e Proteção de Canteiros Centrais e Encostas 
das Vias Públicas - PMPCE e dá outras providências”. Pareceres da Comissão de 
Constituição e Legalidade, da Comissão de Política Urbana, da Comissão do Meio 
Ambiente e da Comissão de Administração Pública: favoráveis ao projeto e às emen-
das de fl s. 43-44 e 47.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 23/18, Processo nº 
224.515, de autoria do Prefeito Municipal, com emenda, que “dispõe sobre os critérios 
e parâmetros de compensação ambiental em sede de Termo de Compromisso Ambien-
tal fi rmado no âmbito do licenciamento ambiental no Município de Campinas”. Pare-
ceres da Comissão de Constituição e Legalidade, da Comissão do Meio Ambiente, da 
Comissão de Política Urbana e da Comissão de Finanças e Orçamento: favoráveis ao 
projeto e à emenda de fl s. 68-69.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 37/17, Processo nº 
224.638, de autoria do Prefeito Municipal, com emendas, que “dispõe sobre a Política 
Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências”. Pareceres da Comissão de 
Constituição e Legalidade e da Comissão do Meio Ambiente: favoráveis ao projeto. 
Pareceres da Comissão de Política Urbana e da Comissão de Finanças e Orçamento: 
favoráveis ao projeto e às emendas de fl s. 152,153,154,155 e 156.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 

DA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 65/19, Processo nº 
231.720, de autoria do Prefeito Municipal, que “altera dispositivos da Lei nº 10.850, 
de 07 de junho de 2001, que ‘cria a Área de Proteção Ambiental - APA - do município 
de Campinas, regulamenta o uso e ocupação do solo e o exercício de atividades pelo 
setor público e privado’, e dá outras providências”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 9  9  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 66/19, Processo nº 
231.719, de autoria do Prefeito Municipal, que “dispõe sobre parcelamento, ocupação 
e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da Área de Proteção Ambiental de Campinas”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 127/20, Processo nº 232.652, de autoria 
do senhor Carlão do PT, que “institui no âmbito do município de Campinas a prática 
da telemedicina para o enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência 
da infecção humana pelo coronavírus (Covid-19)”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 127/20, Processo nº 232.652, de autoria 
do senhor Carlão do PT, que “institui no âmbito do município de Campinas a prática 
da telemedicina para o enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência 
da infecção humana pelo coronavírus (Covid-19)”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 103ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 121/20, Processo nº 232.646, de auto-
ria do senhor Marcelo Silva, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de afastamento do 
ambiente de trabalho de todo trabalhador que faça parte do chamado grupo de risco, 
durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 103ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 121/20, Processo nº 232.646, de auto-
ria do senhor Marcelo Silva, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de afastamento do 
ambiente de trabalho de todo trabalhador que faça parte do chamado grupo de risco, 
durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 131/20, Processo nº 232.666, de autoria 
do senhor Marcelo Silva, que “dispõe sobre a isenção do ISSQN dos profi ssionais 
que não prestaram serviços durante a decretação de emergência para enfrentamento 
da Covid-19”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 10  5  ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 131/20, Processo nº 232.666, de autoria 
do senhor Marcelo Silva, que “dispõe sobre a isenção do ISSQN dos profi ssionais 
que não prestaram serviços durante a decretação de emergência para enfrentamento 
da Covid-19”.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 MARCOS BERNARDELLI 

 Presidente 

 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 Exclusivo para ME/EPPs 

 Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão nº 18/2020 - Eletrôni-
co - Processo CMC-ADM-2020/00138 -  Objeto:   Contratação de empresa para for-
necimento parcelado de materiais descartáveis - copos e mexedores BIODEGRA-
DÁVEIS, conforme especifi cações e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de 
Referência.
 Recebimento das Propostas  :  Das 09h do dia 08/06/2020 até às 09h45min do dia 
19/06/2020;
 Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 19/06/2020;
 Disponibilidade do Edital:  a partir de  08/06/2020, no portal eletrônico www.com-
prasgovernamentais.gov.br e portal da transparência: http://www.campinas.sp.leg.
br/transparencia/compras-e-licitacoes/pregao-eletronico/2020. Esclarecimentos adi-
cionais através dos e-mails: licitacoes@campinas.sp.leg.br / compras.camara.campi-
nas@gmail.com ou pelo telefone (19) 3736.1590.
 

 Campinas, 05 de junho de 2020 
 SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 

 Diretor de Materiais e Patrimônio 

 DIRETORIA-GERAL 

 PUBLICAÇÃO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 SEI nº CAMPREV: 2020.00000486-00 
 PPREF 242/2020 (2020/25/548) de 28/05/2020
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 INTERESSADA: MARIA MADALENA DA SILVA DIAS
 ASSUNTO: PENSÃO VITALÍCIA

 Nos termos do parecer exarado pela Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 15 
e 16 do referido protocolado, acolhido pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV à 
fl . 17,  DEFIRO  o pedido de Pensão Vitalícia à requerente MARIA MADALENA DA 
SILVA DIAS, a partir da data do  óbito  (10/04/2020) , com fundamento nos artigos 30, 
32 e 37 da Lei Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004.

 Encaminhe-se ao CAMPREV para as demais providências.

 Gabinete da Presidência, em 05 de junho de 2020.
 

 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 
 PRESIDENTE 

 PUBLICAÇÃO DE ATO DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2019/2020 

  
  ATO DA MESA Nº 12/2020 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal De Campinas no uso de suas atribuições pre-
vistas no art. 24 da Lei Orgânica do Município e no art. 19 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Campinas,
Considerando que o Ato da Mesa nº 05/2015 perdeu seus efeitos, tendo em vista que 
com o advento da Tecnologia, a folha de pagamentos passou a ser fi nalizada por meio 
eletrônico, através de autorização do Diretor de Finanças junto da Presidência;
RESOLVE:
Art. 1ºFica revogado o Ato da Mesa nº 05/2015, a partir da publicação deste Ato.
Art. 2º Publique-se.
Campinas, 03 de junho de 2020.
 

 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 
 PRESIDENTE 

 RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA 
 PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 
 SEGUNDO-SECRETÁRIO 

 DIVERSOS 

 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI SAN 
MARTIN - CNPJ: 00.300.881/0001-66, 00.300.881/0009-13 - 

C.C: 3164.53.71.0431.00000 - I.M.: 15186606 
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 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI JD. 
IBIRAPUERA - CNPJ: 00.300.881/0001-66, 00.300.881/0008-

32 - C.C.: 3164.53.71.0431.00000 - I.M.: 151866-6    
�

RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUCÇÃO 
TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 

01/01/2019 A 31/12/2019�

Identificação da Organização Social�

Organização Social: Associação CHANCE Internacional�

Endereço: Rua Nelson Hossri, 229 – Salas 2 e 3 – Vila Réggio – Campinas – CEP 
13067-640�

CNPJ Matriz: 00.300.881/0001-66�

Presidente: Luiz Fernando Ferrari�

N° do Contrato de Gestão:  023/16   Aditivo n°011/2017�

Vigência do Contrato de Gestão: 01/02/2016 a 31/01/2021�

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino no CEI 

“Conceição Anita Mendes Ferreiro Girondo”.�

Identificação da Unidade Educacional cogerida:�

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI “Conceição Anita Mendes 
Ferreiro Girondo”�

Endereço: Jair Andrade e Silva nº 68 / Jardim Ibirapuera - CEP: 13060-291�

CNPJ do CEI: 00.300.881/0008-32�

Telefone: 4062-8166�

E-mail: navemae.conceicaoanita@campinas.sp.gov.br�

 

�� Introdução: �

�

A unidade foi inaugurada no dia 22 de julho de 2015 tendo convênio firmado 

entre a O. S. CHANCE Internacional e a Prefeitura Municipal de Campinas. Construída 

em um terreno alto, para atendimento de até 270 crianças, e atende filhos da classe 

trabalhadora dessas instituições e nos comércios ou nas demais empresas instaladas 

na região, presta atendimento também às comunidades vizinhas do Parque dos 

Eucaliptos, Padre Manoel da Nóbrega, Vila Mimosa, Ipaussurama, Castelo Branco, 

Jardim Garcia e Jardim Londres.�

Atualmente, o maior número de crianças atendidas vem do bairro Vila Padre 

Manoel de Nóbrega, um núcleo habitacional que atende mais de 1000 famílias. Houve 

um grande crescimento no entorno da escola, onde foram construídas casas de médio 
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�

pintura, desenhos, modelagem, dramatização, encenação, músicas do repertório 

infantil, brinquedos convencionais e não convencionais, vivências com o uso de 

elementos da natureza com água, areia, argila, folhas, gravetos, penas, pedras, 

encantamento no uso das mesas de luz e registros com o uso de câmeras 

fotográficas. 

Agrupamento I�

As vivências e descobertas que foram promovidas durante o período letivo, 

possibilitou para o agrupamento I ações intencionalizadas e construtivas, por meio 

do Projeto Infância: Nosso Território que permitiu aos pequenos o contato com 

diversas atividades sensoriais e estimuladoras, usando as cores, formas, texturas e 

sabores, favorecendo a descoberta dos sentidos, através dos estímulos do olfato, 

visão, tato, paladar e audição. As crianças são sujeitos de direitos e históricos que 

durante suas ações, interações e relações no cotidiano com seus pares, vivenciam 

nos diversos espaços da escola, que favoreceram a construção de suas 

identidades pessoais e coletivas, por meio das ações, das brincadeiras, da 

imaginação, da fantasia, em seus desejos, aprendizagens, observações, 

experimentação, imitação, questionamentos na construção de novos sentidos e 

saberes. �

As crianças pequenas sentem-se fortemente atraídas pelos meios e pelas 

linguagens. Ao transitar de uma linguagem à outra, de um campo de experiência ao 

outro e ao refletir sobre essas mudanças, as crianças modificam e enriquecem suas 

teorias e seu meio. O brincar heurístico foi desenvolvido tendo como um dos 

objetivos centrais, libertar a criatividade, tornando essa atividade muito mais 

estimulante e prazerosa. Esse brincar contribuiu para o desenvolvimento da 

habilidade de concentração, já que ele tem sua própria lógica. A repetição contínua 

desenvolveu habilidades e novos conhecimentos. Esse tipo de atividade, foi 

realizada com freqüência, oferecendo uma grande contribuição para o 

desenvolvimento de habilidades na primeira infância, produzindo cultura e 

identidade. 

Agrupamento II 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação 

Infantil do Município de Campinas a Pedagogia das Infâncias refere-se a estudos das 

práticas educativas voltada para a infância, as quais se constituem em diferentes 

tempos, lugares diversos, que se configuram e reconfiguram nas múltiplas relações 

�

cotidianas. Com isso, foram proporcionados às crianças, momentos e ambientes 

desafiadores que envolveram manipulação de materiais distintos, incluindo elementos 

da natureza, músicas e brincadeiras corporais. Além disso, contamos com atividades 

de interações com os outros agrupamentos em teatros, danças no pátio, piqueniques, 

brincadeiras no parque e no resgate das brincadeiras infantis as quais propiciaram 

socialização e integração entre os agrupamentos. �

As crianças participaram ativamente das atividades propostas, nas trocas e nas 

descobertas, exercendo uma postura investigativa, exploradora e envolvente quanto 

ao que lhes foi apresentado, demonstrando avanços na relação com o seu 

desenvolvimento e aprendizado.�

Todas as ações e os momentos de brincar desempenharam um papel importante 

na socialização das crianças, permitindo novos saberes, aprendizagens, a partilha, a 

cooperação, a comunicação e a relacionar-se desenvolvendo a noção de respeito por 

si, pelo outro bem como a construção de sua auto imagem e auto estima. 

Agrupamento III 

A partir da concepção de infância, as propostas apresentadas nos 

agrupamentos III desenvolveram-se em um ambiente propício à criatividade e à 

expressão com o objetivo de desenvolver a imaginação e a criatividade, enriquecendo 

as vivências cotidianas, através das brincadeiras infantis e o despertar pelo gosto das 

obras de artes, alicerçadas pelas obras retratadas pelo artista plástico brasileiro Ivan 

Cruz, levando-se em conta que o conhecimento se dá nas relações e trocas múltiplas 

que se estabelece no convívio, através de múltiplas linguagens, criando possibilidades 

infinitas de aprendizagens, propiciando o desenvolvimento das capacidades afetiva, 

cognitivas e sociais. O desenvolvimento das atividades lingüísticas e o pensamento 

lógico-matemático, também se deu frente as propostas apresentadas, entendendo que 

as crianças vivenciam e produzem cultura, sendo seres ativos e sujeito de seus 

direitos em que a prática docente teve como finalidade ser desafiadora, transformada 

e entendida como ponte dando suporte para a construção do elo para a descoberta de 

novos saberes. 

Durante todo o ano, alicerçado pelo Projeto Anual Infância: Nosso Território, 

trabalhamos com subprojetos em que as diversas linguagens foram o fator primordial, 

valorizando os aspectos multiculturais da infância, promovendo as trocas, as 

interações, a integração entre as crianças, fortalecendo a identidade, a cultura e o 

�

padrão. Além disso, lojas de conveniências estão sendo construídas e o bairro já 

possui uma academia e salão de cabeleireiro.Em meados de 2018, teve início a 

construção, em frente à unidade escolar, de um novo núcleo habitacional, “Alto do 

Ibirapuera”, que terá 5 torres e atenderá a mais de 400 famílias, sendo uma provável 

demanda de atendimento da unidade futuramente.�

 

�� Horário de Atendimento Integral e Parcial�

Período� Início� Término�
Integral� 07 h � 18 h�

Parcial - Manhã� 07 h� 11 h�
Parcial – Tarde� 13 h� 17 h�

 

�� Atendimento 2019�

Agrupamentos� Faixa Etária� Proposta de 
Atendimento 2019�

Crianças 
Atendidas em 2019�

AG I Integral�

 
Até um ano e seis 

meses�
 

74� 73�

AG II Integral�

 
De um ano e sete 

meses à três anos e 
três meses�

 

128� 117�

AG III Parcial�

 
De três anos e 
quatro meses à 

cinco anos e onze 
meses�

 

69� 50�

TOTAL�  271� 240�
 

Observação: O CEI Conceição Anita atendeu a demanda de cadastro dos 
Agrupamentos I e II durante o ano de 2019. As demandas que vieram por 
georreferenciamento do Agrupamento III foram atendidas até o mês de Abril. Após 
esse período, não tivemos mais demanda para novas matrículas.�

�� Acompanhamento do Calendário Escolar:�

Dias letivos previstos no ano de 2019: 200 dias�

Dias letivos cumpridos no ano de 2019: 200 dias�

�� Alimentação�

���� Total de Refeições Servidas/Ano�

�

Agrupamento�

Total de 
Refeições 

Servidas 1° 
Trimestre�

Total de 
Refeições 

Servidas 2° 
Trimestre�

Total de 
Refeições 

Servidas 3° 
Trimestre�

Total de 
Refeições 

Servidas 4° 
Trimestre�

Total de 
Refeições 

servidas no 
Ano�

I� 9.856� 14.024� 15.448� 9.296� 48.624�
II� 10.776� 17.456� 13.832� 20.128� 62.192�
III� 6.544� 10.384� 7.272� 7.704� 31.904�

TOTAL� 27.176 41.864 36.552 37.128 142.720 
 

�� Quadro de Recursos Humanos�

Profissional�
Quantidade Proposta 

para execução do 
Contrato�

Quantidade de 
profissionais na 

Unidade Educacional 
em 2019�

Diretor� 01� 01�

Vice Diretor � 00�

Segundo o Termo de 
Referência Técnica 2016, o 

número de crianças 
atendidas na Unidade não 
exige a contratação deste 

profissional.�
Coordenador � 01� 01�

Professores� 08� 04 (com carga horária de 44 
horas semanais)�

Professor de Ed. Especial� 01� 01�
Agentes de Educação Infantil� 19� 19�
Cozinheira� 01� 01�
Auxiliar de Cozinha� 02� 02�
Assistente Administrativo� 02� 02�
Auxiliar de Limpeza� 03� 03�
Porteiro ou vigia ou guarda ou 
zelador� 01� 01�

Jovem Aprendiz� 02� 02�
 

�� Atividades desenvolvida no ano�

�

�

Processos de ensino aprendizagem:�

As orientações que constam na Resolução SME N° 10/2016 subsidiaram os 

princípios apresentados nas Diretrizes Curriculares Municipais em que as ações 

educacionais da unidade escolar foram planejadas no ano de 2019, tendo como 

garantia o atendimento das crianças do agrupamento I, II e III promovendo 

descobertas, vivências e participação em experiências ricas e atividades 

significativas em processos transformadores como: acolhimento, rodas de 

conversa, momento de contação de história, leituras, hora da novidade, artes, 



20 Campinas, segunda-feira, 08 de junho de 2020Diário Ofi cial do Município de Campinas

brincar significativo. Com o intuito de potencializar os saberes e as descobertas, 

desenvolvemos ações dentro dos subprojetos: 

Projeto Identidade “Descobrindo”: em que o objetivo do projeto foi 

oportunizar a criança a construção da sua identidade e autonomia, a da sua 

convivência e relacionamentos com crianças e adultos, incentivando o ser, estar, 

aprender e conviver.�

Projeto Higiene, Saúde e Alimentação “Rimando novos sabores e 

sabores”: o projeto teve com o objetivo de auxiliar as crianças na aquisição de 

hábitos saudáveis para a melhoria da qualidade de vida.�

Projeto Explorando nossos Gestos, Corpo e Movimentos: Por meio das 

diferentes formas de expressão, como dança, a música, o teatro e as brincadeiras de 

faz de conta, expressarem e se comunicarem com as diferentes linguagens, quanto 

com o corpo e com as emoções.�

Projeto Traços, Sons, Cores e Formas: com o objetivo de levar a criança a 

conhecer as cores, as formas e os diversos sons que estão presentes no dia a dia, em 

todos os ambientes que vivemos, encontramos diversas cores, formas, traços, sons e 

tamanhos diferentes.�

Projeto “Marcas da minha escuta” diálogos, ensinamentos e imaginação: 

Esse projeto visou, o aprender como a criança aprende, estar disponível às 

transformações no nosso modo de pensar e compreender em que a escuta é um 

movimento sensorial. Não se escuta somente com os ouvidos, mas com todo o corpo. 

Junto a essa proposta, foi trabalhado em parceria com as famílias, o Projeto Maleta 

Viajante, em que as crianças tiveram a oportunidade de interagir com os seus 

familiares no final de semana, levando um livro para casa promovendo e despertando 

o gosto pela leitura.�

Quinzenalmente, os agrupamentos realizam atividades de interação e trocas de 

experiências, desfrutaram de momentos na Contação de História e o Resgate as 

Brincadeiras Infantis, que teve como objetivo a escuta ao ouvir as histórias, a interação 

promovida com a participação ativa nas contações, como incentivo à leitura e as 

descobertas ao se envolver nas dramatizações e as vivências das brincadeiras 

baseando-se nas obras do artista plástico Ivan Cruz que retrata as mesmas, auxiliando 

e promovendo novas aprendizagens e o desenvolvimento integral da criança. �

�

Os espaços e tempos que possibilitaram o brincar�

O trabalho foi conduzido de maneira democrática, sendo a equipe pedagógica, 

alunos e familiares os atores importantes para sua consolidação. A trajetória entre as 

diversas descobertas da criança, serviu de ponte para o empoderamento da ideia de 

experimentar, pelo descobrir do mundo e dos outros, partindo do incentivo às 

diferentes linguagens, sendo partilhada com a comunidade escolar, permitindo que 

eles tenham acesso diário com as transformações que estão ocorrendo, na parceria 

com as famílias, que têm nos auxiliado na composição e efetivação das ações visando 

o desenvolvimento integral das crianças. �

As crianças compartilham vários espaços, em que se promovem as vivências e 

descobertas, em tempos organizados, além de sua sala de referência, sendo:�

Sala de Aula: Cada turma tem a sua sala de referência onde a criança tem o 

referencial dos professores e agentes educacionais. As crianças foram recepcionadas 

pelos educadores nesta sala, onde receberam as orientações da rotina do dia, que 

são:�

Organização do material individual e coletivo: Os armários são organizados com o 

material do professor, material individual do aluno e material de uso coletivo.�

Roda de Conversa e Hora da Novidade: Momentos em que as crianças se reúnem e 

compartilham experiências vividas, histórias e estórias contadas, cantigas.�

Hora do Descanso: Período de descanso após o almoço�

Ateliê Experimental / Cantinhos / Jogos Heurísticos:�

Artísticas/ Musicais: Musicalização e Cantigas de Roda; Encenação e Apresentação 

de conteúdos cênicos; Declamação de poesias e rimas; Trabalho com parlendas e 

trava-línguas; Trabalho e apresentações de danças diversas, expressões faciais.�

Cantinhos: Cantinho do Era uma vez (Fantasias); *Cantinho do Faz de Conta 

(Casinha); * Cantinho da Psicomotricidade (Jogos); * Cantinho das Descobertas e 

Possibilidades (Materiais não estruturados e não convencionais); Fantoches e 

Dedoches; Carrinhos / Bonecas; Jogos com letras e palavras; Jogos com algarismos e 

números; Assistir filmes e desenhos.�

Atividades e Brincadeiras relacionadas aos temas trabalhados nas salas de referência: 

Leitura de histórias, fábulas e lendas; Apreciação de figuras diversas; Construção de 

�

histórias e narrativas coletivas; Atividades relacionadas às histórias lidas; 

Oportunidade de manuseio de livros e revistas; Pátio Coberto e Utilização das Áreas 

Externas.�

Outras Atividades:Brincadeiras de roda; Resgate de Brincadeiras Infantis  (amarelinha, 

pega-pega, seu mestre mandou, esconde-esconde); Atividades Esportivas e 

Recreativas; Atividades Psicomotoras; Jogos Cooperativos; Playground (área aberta) 

– atividades de Psicomotricidade trabalham com cores e formas, brincadeira livre; 

Casinha de bonecas (Parque) – jogo simbólico e estimulação.�

Desenvolvimento do trabalho do professor de Educação Especial �

No decorrer do ano, as ações realizadas pela equipe pedagógica, se deram 

através de vivências, trocas de informações, compartilhamento de conhecimentos 

que possibilitou as adaptações dentro dos projetos, para atender as necessidades 

específicas de cada criança público-alvo da educação especial. 

Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços�

Durante este ano, defendemos uma proposta educativa comprometida com a 

formação integral dos sujeitos envolvidos, desenvolvendo todas as suas 

potencialidades, garantindo a oportunidade de perceberem a relação constante 

entre o pensar, sentir e o fazer, compartilhando vivências e experiências que 

refletem e influenciam no trabalho diário com as crianças.�

Nos processos de formação continuada, foram elencados e estudados alguns 

materiais teóricos como:�

• As Diretrizes curriculares do município de campinas�

• Avaliação na educação infantil�

• A roda de conversa na rotina diária da educação infantil�

• Brincar e interagir nos espaços da escola infantil �

• Cuidar, Educar e Brincar�

• Fases do desenvolvimento infantil�

• Brincadeira de Criança�

• Cem Linguagens da Criança (Formação Coletiva)�

• Pedagogia da Escuta - A escola sob uma Perspectiva Malaguzziana�

• Inspirações nos espaços e ambientes – Visitando as Salas de Aula.�

�

Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, CPA e 

outros), com as famílias/entorno.�

A parceria com os órgãos colegiados foi fortalecida durante as ações 

realizadas neste ano de 2019, com a participação nos eventos e atividades 

pedagógicas tais como: Reuniões com as Famílias e Educadores, Oficinas, 

Exposição Pedagógica, Reunião de Conselho Escolar, Comissão Própria de 

Avaliação e no contato diário da equipe escolar com os pais e a comunidade.�

 

�� Quadro de metas�

Meta Prevista no 
Contrato de Gestão�

Principais Ações desenvolvidas 
para alcance das metas�

Análise do Processo e 
Resultados�

1. Integração de toda 
equipe educacional e 

família para 
implementação e 

revisão da proposta 
pedagógica.�

Elaborado um painel com registros 
fotográficos para cada agrupamento 

que revelam as interações,  
descobertas e vivências das 

crianças no percurso das ações 
desenvolvidas durante o ano letivo,�

quinzenário, portfólio para o final 
das atividades e Exponave – 

Exposição das atividades 
pedagógicas desenvolvidas pelas 

crianças e seus pares.�
Reunião de Conselho de Escola e 

Comissão Própria de Avaliação 
(CPA).�

 
Meta atingida em sua 

totalidade�

2. Oferecer momentos 
de formação 

continuada de todos os 
sujeitos escolares.�

Promovemos a Auto avaliação da 
prática pedagógica; estudos e 

reflexões em grupos; Formação 
para docentes HTPC, Formação 
continuada para monitoras GEM, 

RPAI e PPRA.�

 
Meta atingida em sua 

totalidade�

3. Planejamento e 
Avaliação semanal das 

atividades 
desenvolvidas dentro 

da Proposta 
Pedagógica 

contemplando as 
aprendizagens e 

interesse das crianças.�

Todos os diários e quinzenários 
foram vistados e carimbados pela 

direção da Unidade com a 
supervisão do Naed.�

Os relatórios individuais das 
crianças foram inseridos no sistema 
integre trimestralmente e Registros 

Fotográficos.�

 
Meta atingida em sua 

totalidade�

4. Interação social entre 
educadores e crianças.�

Momentos de integração, troca e 
vivência entre os agrupamentos nos 

diversos espaços da unidade, em  
ações como piquenique, teatro, 

dança,contação de história, resgate 
das brincadeiras infantis, dentre 

outras.�

Meta atingida em sua 
totalidade�

5. Construir práticas Oferecemos uma alimentação Meta atingida em sua 
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�

educativas sobre a 
importância dos bons 
hábitos alimentares.�

saudável para as crianças de 
acordo com o cardápio elaborado 

por nutricionistas da CEASA, 
também são promovidas ações 

dentro doProjeto Higiene, Saúde e 
Alimentação “Rimando novos 
sabores e sabores” que visa 

favorecer a descoberta e 
apreciação de novos hábitos 
alimentares e a Projeto Horta 

Experimental.�

totalidade�

6. Manter a 
organização e limpeza 
dos espaços internos e 
externos.�

Troca periódica dos filtros;�
Limpeza da caixa d’água;�
Corte da grama;�
Limpeza da caixa de gordura;�
Orientações à equipe de limpeza;�
Dedetização.�
Mantivemos a organização e 
limpeza dos espaços internos e 
externos.�

 
Meta atingida em sua 

totalidade�

7. Propor espaços e 
acessos para 
atividades e 
experiências das 
crianças.�

Efetivação dos cantos e do brincar 
heurístico.�
Utilizamos a sala do AGI B (lactário) 
para a criação de uma sala 
multifuncional.�

 
Meta atingida em sua 

totalidade�

8. Garantir o 
atendimento 
especializado às 
criançaspúblico-alvo da 
educação especial.�
 
 

Foi garantido o atendimento às 
crianças de público-alvo da 
Educação Especial da nossa 
Unidade.�

 
Meta atingida em sua 

totalidade�

9. Agir ativamente, 
instruindo as famílias 
de modo a direcionar 
as atitudes e respeito à 
criança. Garantir o 
cumprimento da 
resolução SME Nº 
11/2016, 10/2017 e 
08/2018.�
 

Garantimos o controle de frequência 
através do Sistema Integre e de 
orientações aos pais de alunos 

infrequentes.�
Reunião de Família e Educadores 

seguindo a orientação da resolução 
vigente e quando se faz necessário, 
é realizada reunião individualizada 
entre família, educadores e equipe 
gestora para acolhimento, escuta e 

orientação acerca do 
desenvolvimento da criança.�

Durante o ano de 2019 não foi 
necessário fazer encaminhamento 

ao Conselho Tutelar.�

 
Meta atingida em sua 

totalidade�

 

�� Execução Orçamentária e Financeira 2019�

Categoria das 
Despesas� Valor Planejado� Valor Executado� Percentual Executado (e 

justificativas)�
Recursos Humanos R$ 1.663.049,96 R$ 1.169.037,22 70,29% - Recursos não utilizados 

�

no total ref. reserva para final do 
Contrato;�

Rec. Humanos - 
Encargos R$ 500.949,50 R$ 386.302,22 

77,11% - Recursos não utilizados 
no total ref. reserva para final do 
Contrato;�

Mat. Consumo 

R$ 87.156,86 R$ 45.474,23 
 

52,17% - Os valores calculados 
contemplavam um ano de 
atendimento e conseguimos 
melhores preços com a 
concorrência, porém foram 
necessários maiores gastos para 
o suprimento das necessidades 
apresentadas. Foi aplicado o 
critério da economicidade com 
qualidade. �

Serviços e Outros 

R$ 29.406,31 R$ 21.530,12 

73,22% - Dentro dos valores 
projetados não foram necessários 
outros Prestadores de Serviços 
durante o ano de 2019.�

Bens Duráveis R$ 8.770,70 R$   0,00 0% - Não tivemos gastos nesta 
área – Esta área é excepcional.�

Manutenção 

R$ 42.206,48 R$   4.049,00 

9,59% - Em 2019 houve poucas e 
pequenas ocorrências de 
necessidades Urgentes e 
Imprevisíveis em Manutenções.�

TOTAIS R$  2.331.539,81 R$  1.626.392,79 
69,75% Valores não utilizados no 
total. Sendo feito reserva para o 
final do Contrato em Jan/2021. 

 

��� Resumo Orçamentário e Financeiro: �

Saldo Anterior 2018� R$                                 412.228,41 
Valor Repassado em 2019� R$                              1.864.517,05 
Valor Rendimentos em 2019� R$                                  11.301,46 
Valor das Despesas em 2019� R$                              1.626.392,79 
Saldo para o próximo Exercício 2020� R$                                 661.654,13 
 

 

��� Conclusão�

�

A Educação Infantil desempenha um papel importante junto à criança, 

principalmente em seus primeiros anos de vida, a qual lhe permite uma maior 

participação e desenvolvimento na sociedade, interagindo e conhecendo sua 

identidade, autonomia, aprendizagem e especificidade. �

 

É na infância que alicerçamos e vivenciamos elementos que favorecerão para o 

desenvolvimento moral, social, cultural e a escola vêm a ser a estrutura como ponto de 

�

apoio e referência para a vida do indivíduo na sociedade permitindo-o assim a 

transformação do ser humano.�

 

Nosso Projeto Pedagógico teve como objetivo principal dialogar com as 

interlocuções e a parceria entre os diferentes momentos em termos de estrutura, 

funcionamento e organização, favorecendo os processos vivenciados e constituídos, 

na promoção de uma educação infantil de qualidade em que se tem um olhar 

diferenciado para a criança.�

 

 

 

Campinas, 15 de abril de 2020.�
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 ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS 
CAMINHO FELIZ - CNPJ: 03.790.087/0001-36 - I.M.: 400102-8 

  

 1

REGULAMENTO PRÓPRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, BEM 
COMO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E 
BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS 
CRIANÇAS CAMINHO FELIZ COM VERBAS PÚBLICAS. 

 

CAPÍTULO I  

Procedimentos para aquisição de produtos e serviços 

 

Art. 1° - O presente tem por objetivo regimentar as compras e contratações de serviços, 
bem como a Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Benefícios com 
Verbas Públicas realizadas pela Associação Creche Casa das Crianças Caminho Feliz. 
Inscrita no CNPJ 03.790.087/0001-36. 

 

Parágrafo primeiro - As compras e contratações necessárias à execução das atividades 
desenvolvidas pela O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL - acima qualificada serão 
preferencialmente centralizadas em sua Área Administrativa/Financeira, subordinada: 

 

a) Ao Conselho de Administração e à Diretoria da Associação Creche Casa das 
Crianças Caminho Feliz para os casos de Contrato de Gestão; 

b) À Diretoria da Associação Creche Casa das Crianças Caminho Feliz para os 
demais ajustes. 

Parágrafo segundo – O Regulamento de aquisição de produtos visa atender aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, boa-fé, probidade, 
impessoalidade, isonomia, razoabilidade, publicidade, eficiência, economicidade e do 
julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, previstas na Lei 
8.666/93, o qual deverá estar presente em todas as compras e contratações que houver 
a utilização de recursos públicos, obedecendo às determinações e especificidades de 
cada ajuste formalizado com o poder público. 

 

Art. 2° - As compras e/ou serviços deverão ser precedidos de:  

I. Requisição de compras;  

II. Seleção de empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo); 

III. Solicitação de no mínimo, 3 orçamentos para todos os itens (independentemente do 
valor) em papel timbrado do fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no 
corpo da mensagem;  

Obs.: os orçamentos pela internet poderão ser apresentados desde que emitidos através 
de sites confiáveis, contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível; 

III. Emissão e Conferência de Certidões de Regularidade Fiscal da empresa a ser 
contratada junto a Secretaria da Receita Federal que abranja inclusive a 
regularidade relativa às Contribuições Previdenciárias e Sociais, Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, Consulta do CNPJ e SINTEGRA; 

V. Apuração da melhor oferta, através de planilha comparativa de preços;  

VI. Emissão do pedido de compra e/ou contratação.  

 

Art. 3° - O procedimento de compra e/ou contratação de serviço será iniciado após o 
recebimento da requisição/pedido, precedida de constatação pela O.S.C.- 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL que o item e a quantidade orçada correspondem ao 
solicitado. 

 

Art. 4° - As compras e/ou contratações poderão ser classificadas como ROTINA ou 
URGÊNCIA, conforme descrição a seguir: 

I. ROTINA: Toda e qualquer despesa passível de planejamento das etapas de 
execução, previsão orçamentária e recebimento do item ou serviço em tempo hábil 
para que não ocorra prejuízo ao objeto pactuado; 

II. URGÊNCIA: Toda e qualquer despesa classificada como de força maior, decorrente 
de fato imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, que possa gerar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas; 

    Obs.: As despesas classificadas como “URGÊNCIA”, deverão preliminarmente ser 
encaminhadas para análise e autorização do poder Público competente. 

 

Art. 5º - A O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL deverá efetuar as compras e/ou 
contratações como: 

I – ROTINA 

 

a) Selecionar empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo) 
que participarão das concorrências de preço; 

b) Produtos e Serviços devem ser orçados com a mesma especificidade e quantidade, 
considerando a qualidade necessária ao bom desempenho do Objeto do Ajuste 
firmado com o Poder Público; 

c) Solicitar no mínimo 03 orçamentos para todos os itens, em papel timbrado do 
fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo da mensagem; 

    OBS: Os orçamentos pela internet poderão ser apresentados desde que emitidos 
através de sites confiáveis, comtemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico 
visível. 

d) Planilhar todos os custos apresentados, conforme modelo disponibilizado pela 
Coordenadoria de Convênio, destacando o menor custo global (mesmo que neste 
esteja inserido valores com frete). 

 

II – URGÊNCIA 

a) Justificativa por escrito, assinada pelo presidente da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
CIVIL que conste demonstrada as implicações que a falta do serviço ou produto 
acarretará ao Ajuste firmado com o Poder Público. 

 

Art. 6º - Da apresentação de orçamentos:  

I. Deverão ser orçados os produtos e serviços com a mesma especificidade e 
quantidade; 

II. Quando o produto ou serviço NÃO for passível de cotação em função de exclusividade 
de comercialização, deverá ser apresentado à Diretoria da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL CIVIL o atestado de exclusividade do produto/fornecedor; 

III. Orçamentos pela Internet: Somente serão válidos se realizados em sites confiáveis, 
contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível; 

IV. Orçamento de transporte de alunos deverá constar o destino da Atividade Pedagógica 
e o número de alunos transportados. 

 

Art. 7º - Os contratos firmados pela O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL, para 
aquisição de produtos e/ou contratação de serviços, deverão obrigatoriamente conter as 
informações a seguir: 

I. Dados completos da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL como razão social, 
endereço, CNPJ, etc; 

II. Dados pessoais do Presidente da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL – CPF e 
RG; 

III. Dados completos do Fornecedor como razão social, endereço, CNPJ, etc; 

IV. Dados pessoais do representante legal da empresa contratada – CPF e RG; 

V. Objeto do Contrato; 

VI. Descrição completa do produto ou serviço; 

VII. Condições de fornecimento ou prestação de serviços; 

VIII. Periodicidade do fornecimento ou prestação de serviços; 

IX. Valor Unitário e Valor Total; 

X. Local de entrega ou da prestação de serviço; 
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XI. Período de início e fim da vigência do contrato, devendo-se obedecer a vigência do 
ajuste. 

XII.  

Art. 8º - Da contratação de serviços: 

Parágrafo Único: Na contratação de serviços deverá ser assegurado prazo de garantia 
do serviço e a reposição de peças (quando for o caso). 

 

Art. 9° - Da Comissão recebedora de produtos e serviços pagos com recursos públicos: 

I. Todos os produtos e serviços pagos com recursos públicos necessariamente serão 
recebidos através de uma comissão recebedora composta de no mínimo 03 (três) 
colaboradores da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL; 

II. Anualmente a O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL designará no mínimo 03 (três) 
colaboradores para compor a comissão recebedora de produtos e serviços, através 
de declaração datada e assinada pelo seu Presidente, contendo: 

a. A finalidade da Comissão Recebedora; 

b. Nome, cargo, RG e CPF dos colaboradores designados para compor a Comissão 
Recebedora; 

c. Período de vigência da nomeação dos membros da Comissão Recebedora; e 

d. Havendo alteração dos membros da Comissão Recebedora, deverá ser emitida 
nova declaração nos moldes acima descritos. 

III. Deverá constar no verso dos documentos fiscais de serviços e produtos, pagos com 
recursos públicos, a aprovação de no mínimo 03 (três) membros da Comissão 
Recebedora com nome legível, RG, CPF, Cargo, assinatura e a data do recebimento. 

a. Estão dispensadas da aprovação da Comissão Recebedora as contas de 
Consumo e benefícios trabalhistas, desde que aceitos no Contrato de gestão 
formalizado, exemplo: 

· Contas de consumo: Internet.  

· Benefícios trabalhistas: Vale refeição e alimentação (concedidos por meio de 
cartão eletrônico), vale transporte, seguro de vida, e outros, desde que 
acompanhado de lista nominal de colaboradores. 

 

Art. 10º - Os documentos fiscais comprobatórios de despesa deverão conter as 
informações abaixo: 

I. Dados completos da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL como razão social, 
endereço, CNPJ, etc; 

II. A descrição do material ou serviço; 

III. A quantidade; 

IV. Valor unitário e valor total; 

 

Art. 11º - Documentos fiscais comprobatórios de utilização de recursos públicos deverão 
apresentar: 

I. Nota fiscal Formulário ou Eletrônico de acordo com a natureza da despesa 
<VENDA> ou <SERVIÇO> sem rasuras; 

a. Notas Fiscais de serviço de transporte de alunos desde que conste o destino da 
Atividade pedagógica e o número de alunos transportados. 

II. Nota Fiscal Eletrônica com certificação de autenticidade através de consulta no site 
www.nfe.fazenda.gov.br/; 

III. Fatura de Serviços sem rasuras acompanhados do espelho da fatura, onde constem 
os serviços utilizados/prestados (Ex. Fatura de serviço de internet); 

IV. Recibo que contenha a descrição da despesa e a relação nominal dos 
beneficiados/colaboradores (Ex. transporte coletivo – TRANSURC). 

 

Art. 12º - Do Registro de utilização de recursos públicos: 

I. Nos documentos fiscais originais pagos com recursos públicos deverão constar 
carimbo na cor vermelha informando:  a Origem dos Recursos, o nº do Contrato de 
Gestão, Aditivo quando houver, nome da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL, 
nome da Unidade Educacional e fonte de recurso; 

II. Observar o local para carimbar os documentos para que as informações não sejam 
prejudicadas. 

 

Art. 13º - Dos pagamentos efetuados com Recursos Públicos: 

I. Todos os pagamentos realizados com recursos públicos devem ocorrer 
exclusivamente na conta vinculada ao ajuste, através de cheque ou transferência 
bancária; 

II. Todo cheque vinculado à conta do ajuste ao ser emitido deverá ser fotocopiado, não 
sendo válido impresso de papelaria; 

III. Todos os cheques e transferências bancárias devem ser nominais ao favorecido, seja 
ele fornecedor, prestador de serviço, funcionário, etc. 

 

Procedimentos para contratação de pessoal, plano de cargos, salários e 
benefícios dos empregados 

Art. 14º - A O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL deverá garantir isonomia em todos 
seus níveis para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Benefícios aos 
Empregados. 

 

Art. 15º - Do Recrutamento, Seleção e Divulgação: 

I. A Associação Creche Casa das Crianças Caminho Feliz, recrutará profissionais 
através de jornais, sites de emprego como “Emprega Campinas” e “Catho” e receberá 
os currículos através de e-mail da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL ou 
pessoalmente. Estes serão analisados observando-se a formação necessária para 
função, especializações, pós-graduação, cursos extras curriculares, experiências 
profissionais (atividades desenvolvidas e tempo de permanência), bem como 
referências. 

 

II. A Associação Creche Casa das Crianças Caminho Feliz, receberá os currículos 
através de e-mail da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL ou pessoalmente. Estes 
serão analisados observando-se a formação (básica mínima exigida, como curso de 
nível médio ou graduação, contendo carga horária total do curso, duração), 
especializações, pós-graduação (com carga horária mínima de 360 horas), cursos 
extras curriculares, experiências profissionais (atividades desenvolvidas e tempo de 
permanência), bem como referências (a análise da documentação apresentada 
resguardará a coerência com a área de atuação do profissional). 

 

Art. 16º - Das exigências para preenchimentos das vagas: 

I. Os candidatos às vagas para a Associação Creche Casa das Crianças Caminho Feliz 
passarão por uma entrevista não-dirigida realizada pelo profissional de recrutamento 
e seleção e pela equipe gestora da unidade, com o objetivo de esclarecer informações 
contidas no currículo, como formação, cursos e experiências (tempo de permanência 
e atividades realizadas) e para melhor descrição da vaga oferecida pela O.S.C.- 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL (salário, função e benefícios), além de observar 
questões como comunicação, dinamismo, iniciativa, flexibilidade e capacidade de 
adaptação.  

Após este processo, os candidatos às vagas para a O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
CIVIL, passarão por testes e questionários específicos de cada área, sendo eles no 
computador e/ou por escrito para maiores observações acerca do conhecimento dos 
candidatos. 

A etapa final, para os candidatos selecionados até este momento, passará por 
dinâmicas em grupo e/ou individual, que têm como objetivo a apresentação pessoal, 
a integração dos participantes, a participação, a desenvoltura, a criatividade, o objetivo 
de vida e a iniciativa. 

II. Os profissionais que preencherão as vagas da Associação Creche Casa das Crianças 
Caminho Feliz devem atender alguns pré-requisitos de acordo com a função. 

 

Parágrafo primeiro – Para o cargo de Diretor deverão ter Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação, com experiência mínima 
de 05 (cinco) anos de exercício da docência na educação Básica, bem como também 
experiência em administração escolar. Devem também apresentar dinamismo, 
liderança, proatividade, boa comunicação, serem atentas e criativas. 

 

Parágrafo segundo – Para o cargo de Vice-Diretor deverão ter Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação, com experiência 
mínima de 03 (três) anos de exercício da docência na educação Básica. Devem 
também apresentar dinamismo, boa comunicação, proatividade, liderança e 
criatividade. 

 

Parágrafo terceiro - Para o cargo de Orientador Pedagógico deverão ter Licenciatura 
Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação, com 
experiência mínima de 03 (três) anos de exercício da docência na educação Básica. 
Devem também apresentar dinamismo, boa comunicação, proatividade, liderança e 
criatividade. 

 

Parágrafo quarto – Para o cargo de Coordenador Administrativo Financeiro deverão 
ter Ensino Superior, com experiência mínima de 2 (dois) anos na área Administrativa, 
Financeira e/ou Contábil. Devem também apresentar dinamismo e proatividade. 

 

Parágrafo quinto – Para o cargo de Assistente Administrativo experiência em 
conciliação bancária e procedimentos financeiros, bem como apresentar dinamismo, 
boa comunicação e proatividade.  

 

Parágrafo sexto – Para o cargo de Assistente Administrativo II experiência na área 
administrativa, bem como apresentar dinamismo, boa comunicação, criatividade e 
proatividade. 

 

Parágrafo sétimo – Para o cargo de Assistente Administrativo III experiência na área 
administrativa e RH, bem como apresentar dinamismo, boa comunicação, criatividade 
e proatividade. 
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Parágrafo oitavo – Para o cargo de Professor deverá ter no mínimo magistério ou 
normal superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitados em educação infantil 
(resguardados os direitos garantidos pela Resolução CNE/CP Nº01, de 15/05/2006, 
Art. 10º), além de serem dinâmicos, comunicativos, criativos, atenciosos e proativos. 

 

Parágrafo nono - Para o cargo de Professor de Educação Especial deverão ter 
Habilitação em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Pedagogia, sendo esta 
última sob a égide da Resolução CNE/CP nº01 de 15/05/2006, com experiência de no 
mínimo 02 (dois) anos na área de Educação Especial, além de serem dinâmicos, 
comunicativos, criativos, atenciosos e proativos. 

 

Parágrafo décimo – Para o cargo de Monitor deverão ter formação mínima em Ensino 
Médio completo, e serem dinâmicos, criativos, comunicativos, proativos e atenciosos. 

 

Parágrafo décimo primeiro – Para a vaga de Cuidador deverão ter formação mínima 
em Ensino Médio completo com curso de Cuidador de Pessoas, e serem dinâmicos, 
criativos, comunicativos, proativos e atenciosos. 

 

Parágrafo décimo segundo – Para a vaga de Chefe de Cozinha deverão ter 
formação mínima no Ensino Fundamental e experiência em cozinha semi industrial 
e/ou industrial, controlar o estoque dos alimentos, montar horários de trabalho dos 
demais colaboradores da cozinha. Além de apresentarem boa-comunicação e serem 
criativos e proativos. 

 

Parágrafo décimo terceiro – Para a vaga de Cozinheiro deverão ter no mínimo o 
Ensino Fundamental, experiência em cozinha semiindustrial e/ou industrial, além de 
serem dinâmicos e criativos. Ter compromisso com o desenvolvimento integral das 
crianças atendidas e com o processo educativo em si, preservado o seu campo de 
atuação profissional. 

 

Parágrafo décimo quarto – Para a vaga de Auxiliar de Cozinha deverão ter no 
mínimo o Ensino Fundamental, experiência em cozinha e serem dinâmicos. Ter 
compromisso com o desenvolvimento integral das crianças atendidas e com o 
processo educativo em si, preservado o seu campo de atuação profissional. 

 

Parágrafo décimo quinto – Para a vaga de Serviços Gerais de limpeza deverão ter 
o Ensino Fundamental e experiência na área de limpeza, além de serem proativos e 
dinâmicos. Ter compromisso com o desenvolvimento integral das crianças atendidas 
e com o processo educativo em si, preservado o seu campo de atuação profissional. 

Parágrafo décimo sexto – Para a vaga de Controladores de Acesso ou Segurança 
deverão ter o Ensino Fundamental e experiência na área, além de serem proativos e 
dinâmicos. Ter compromisso com o desenvolvimento integral das crianças atendidas 
e com o processo educativo em si, preservado o seu campo de atuação profissional. 

 

Art. 17º - Das Etapas do Processo de Seleção: 

I. Após as fases de entrevistas, questionários, testes e dinâmicas, os candidatos 
aprovados de acordo com os critérios de cada cargo, serão convocados e solicitados 
a trazerem para análise a documentação necessária. 

II. Os candidatos deverão trazer a seguinte documentação: 

· Carteira de Trabalho; 

· RG; 

· CPF; 

· Título de Eleitor; 

· Foto; 

· PIS; 

· Certidão de Nascimento ou Casamento; 

· Comprovante de Endereço; 

· Certificado do Ensino Fundamental, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou 
Ensino Superior Completo; 

· Certidão de Nascimento dos Filhos até 21 anos. 

 

III. Após análise da documentação, será entregue ao profissional o regulamento interno 
da Associação Creche Casa das Crianças Caminho Feliz para que possa ler e tirar 
suas dúvidas e a equipe gestora comunicará o(s) agrupamento(s), as funções do 
cargo e a integração da mesma com os atuais colaboradores nas dependências da 
unidade. 

 

 Art. 18º - Da Carga Horária e Regime de Contratação (CLT) 

I. Todos os colaboradores da Associação Creche Casa das Crianças Caminho Feliz 
realizam a carga horária máxima de 44h semanais e são contratados pela 
Consolidação das Leis de Trabalho – CLT. 

10 

Art. 19º - Do Controle de Ponto 
 
I. A O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL segue as legislações trabalhistas – CLT 

Art. 74º e Portaria 1510 MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

Art. 20º - Das Atividades de Cada Funcionário 
 
I. Descrição das atividades de cada função: 

 
a. Diretor: Responsável pela elaboração coletiva, sistematização, implementação e 
avaliação do Projeto Político Pedagógico; elaboração do processo de atribuição de 
turmas; elaboração do Calendário Escolar Anual de acordo com a Resolução Publicada 
no Diário Oficial do Município; coordena atividades administrativas e pedagógicas; 
gerencia recursos humanos – controle e registro de frequência dos profissionais da 
Unidade Educacional, quantidade de colaboradores presentes e ausentes na unidade e 
motivo da ausência; definição e organização do horário efetivo de trabalho; orienta os 
colaboradores em relação ao cumprimento das normas descritas no Regimento Interno;  
responsabiliza-se pelo andamento adequado dos colaboradores dentro do regimento 
interno da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL; toma as devidas providências 
quando ocorrer algo com colaboradores (informa imediatamente o mantenedor em caso 
de acidente e aplica advertências quando necessário nos moldes da unidade 
educacional), crianças (avisa os pais e no caso de algo mais grave chama o atendimento 
especializado – SAMU) e demais ocorrências; organização dos tempos pedagógicos; 
realiza a abertura e o encerramento dos livros de registro da Unidade Educacional; 
mantém os livros de registro (ATAS) sempre em ordem; realiza cadastro, 
recadastramento, matrícula, rematrícula das crianças, atende as transferências, 
analisando se estão dentro da legislação em vigor acompanha o número de crianças 
matriculadas na unidade;  acompanha entrada e saída das crianças da Unidade 
Educacional; participa do planejamento estratégico da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
CIVIL e interage com a comunidade e com o setor público; auxilia na implementação, 
avaliação, coordenação e planejamento do desenvolvimento de projetos pedagógicos, e 
na aplicação de metodologias e técnicas com o objetivo de facilitar o processo de ensino 
e aprendizagem; vista os registros escolares, incluindo o Diário de Classe dos 
professores; responsável juntamente com a Orientadora Pedagógica pela inserção do 
Projeto Pedagógico  na respectiva plataforma; inserção e atualização de dados  no 
sistema informatizado da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Digital;  
desenvolvendo o Projeto e Plano de Trabalho; responsabiliza-se pela efetivação dos 
procedimentos referentes à vida escolar dos alunos; registra e mantém atualizados os 
dados relativos a vida escolar dos alunos e a vida funcional da Equipe Educacional; deve 
zelar pela eleição, convocação, reuniões, etc; do Conselho de Escola; acompanha as 
visitas das supervisoras do NAED e das nutricionistas do CEASA; solicita e cancela 
alimentos ao CEASA – informa, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação 
Escolar/CEASA, toda e qualquer necessidade de alteração do cardápio, reprogramação 
ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios; responsabiliza-se, juntamente com a 
Secretaria Municipal de Educação, pelo cumprimento das orientações técnicas da 
vigilância sanitária e epidemiológica;  participa de reuniões externas quando convocada; 
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solicita reparos e manutenções junto aos órgãos competentes da Prefeitura de 
Campinas; responde  às demandas de Determinação Judicial, Reclamações 156 e 
Ouvidoria; responde solicitações do Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude;  
faz a verificação diária dos e-mails e D.O.M.; é responsável pela conferência e pelo 
Patrimônio, registro e inventário, pertencente a Prefeitura Municipal de Campinas sendo 
a Associação Creche Casa das Crianças Caminho Feliz responsável pela utilização e 
conservação, para o desenvolvimento do Projeto Pedagógico e Plano de Trabalho. 
 
b. Vice-Diretor: Responde pelos serviços de secretaria de forma que  sejam feitos 
rigorosamente em dia; planeja e avalia atividades educacionais, sob a supervisão do 
Diretor Escolar; orienta os colaboradores em relação ao cumprimento das normas 
descritas no Regimento Interno; organiza os documentos das crianças em prontuários; 
realiza cadastro, recadastramento, matrícula, rematrícula das crianças; acompanhar se 
a demanda está sendo atendida, responde solicitações do Conselho Tutelar e Vara da 
Infância e Juventude; registra e mantém atualizados os dados relativos à vida escolar 
dos alunos e a vida funcional da Equipe Educacional, no sistema informatizado da SME, 
auxilia na implementação, avaliação, coordenação e planejamento do desenvolvimento 
de projetos pedagógicos, e na aplicação de metodologias e técnicas com o objetivo de 
facilitar o processo de ensino e aprendizagem; auxilia no planejamento estratégico da 
instituição e interage com a comunidade e com o setor público; responsável pela inserção 
do Projeto Pedagógico e Plano de Trabalho; recepciona os usuários que procuram a 
unidade escolar e atende telefonemas; organiza e mantém um arquivo de documentos 
referentes à Secretaria da Unidade Educacional, procedendo à classificação, 
etiquetagem e guarda dos mesmos, para conservá-los e facilitar a consulta; verificação 
diária dos e-mails e D.O.M.; substitui o Diretor em suas funções, sempre que necessário; 
auxiliar o Diretor em suas atribuições. 
 
c. Orientador Pedagógico: Implementa, avalia, coordena e planeja o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos, buscando e apresentando aos profissionais 
metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem; viabiliza o 
trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em projetos 
educacionais desenvolvidos pela equipe gestora e docentes,  facilitando o processo 
comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas; coordena, 
juntamente com a direção, a elaboração e responsabiliza-se pela divulgação e execução 
da Proposta Pedagógica da Unidade Educacional, articulando essa elaboração de forma 
participativa e cooperativa; organiza e apoia principalmente as ações pedagógicas, 
propiciando efetividade; acompanha e avalia o processo de ensino e de aprendizagem e 
contribui positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagens 
identificados; responsável junto com a direção e vice direção pela inserção do  Projeto 
Pedagógico na respectiva plataforma atendimento aos pais quando agendado 
previamente junto com a professora ou diretora ou vice, encaminhamentos quando 
necessário ao Pediatra, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psiquiatra, de acordo com a 
necessidade da criança;  coordena o planejamento e a execução das ações pedagógicas 
na Unidade Educacional; coordena e acompanha os reuniões pedagógicos semanais de 
formação, promovendo oportunidades de discussão e proposição de inovações 
pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-pedagógicos na Unidade 
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Educacional, na perspectiva de uma efetiva formação continuada; avalia as práticas 
planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações; acompanha os 
planejamentos semanais, registros de atividades nos Diários de Classes, 
acompanhamento da frequência escolar; promove um clima escolar favorável à 
aprendizagem e ao ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade 
escolar e da qualidade das relações interpessoais;  orientação diária no trabalho das 
monitoras e professoras. 
 
d. Professor de Educação Infantil: promover a educação em sua integralidade, 

entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo; 

corresponsabilizar-se pela qualidade do ensino; compreender a criança enquanto 

cidadão, como uma pessoa imersa num processo contínuo e gradativo de conhecimento 

e como sujeito ativo e protagonista na construção de saberes, proporcionando momentos 

riquíssimos de aprendizagens e vivências múltiplas; zelar pela frequência e permanência 

da criança na unidade educacional; participar de estudos e processos de revisão e 

implementação das diretrizes curriculares nacionais e da SME; planejar, avaliar e 

replanejar as ações educacionais em consonância com o projeto pedagógico da Unidade 

Educacional, organizando espaços e tempos de vivências entre as crianças e com os 

adultos, no movimento de construções e (re) criações dos conhecimentos que mobilizam 

os saberes das crianças; desenvolver projetos educativos vinculados ao projeto 

pedagógico da Unidade Escolar; assim como, propor projetos que, despertados do 

interesse e singularidades do agrupamento e/ou turma, proporcionem momentos 

riquíssimos de aprendizagens e vivências múltiplas em respeito às diversidades e 

socialização com outras crianças; elaborar registros do vivido com as crianças e elaborar 

relatórios que evidenciam a trajetória da criança na sua singularidade; avaliar e 

reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico; utilizar os recursos didáticos e 

pedagógicos da Unidade Escolar no processo ensino-aprendizagem; conhecer e 

manusear o acervo da biblioteca escolar, a fim de desenvolver ações educacionais para 

a ampliação da percepção e pertencimento de mundo, assim como, o  desenvolvimento 

e ampliação da linguagem oral. 

 
 

e. Professor com Formação em Educação Especial: acompanha o aluno na sala 
de aula e demais espaços educacionais, em conjunto com o professor regente, de acordo 
com o horário estabelecido com a equipe gestora; encaminha o aluno para as salas de 
recurso multifuncionais (SRM) da Secretaria Municipal de Educação; colabora com a 
formação continuada da equipe da Unidade Escolar; participar de reuniões mensais com 
os profissionais que atuam com o aluno na SRM e em outros serviços especializados; 

viabiliza as parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que atuam 
com o aluno fora do âmbito escolar; aponta, sugere recursos e adapta materiais 
específicos quando necessários ao processo educativo realizado na escola. 

 
f. Coordenador Administrativo Financeiro II: Coordena as rotinas administrativas, 
o planejamento estratégico e a gestão de recursos organizacionais, sejam estes: 
materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou humanos. Cria processos nas áreas 
administrativa e financeira, acompanha os controles das metas incluídas nos 
planejamentos realizados pela equipe gestora.  Acompanha e implanta as 
regulamentações PCMSO e PPRA. Implanta CIPA, NR´s constantes no PCMSO e 
PPRA. Coordena políticas e processos de recrutamento e seleção, atendendo as 
necessidades e exigências organizacionais; elabora as fases de recrutamento dos 
candidatos das vagas; consolida plano de treinamento e desenvolvimento, através de 
normas e procedimentos organizacionais. Visão sistemática e analítica. Gerenciar fluxo 
de caixa. Direcionamento estratégico com os valores e objetivos. Coordena as rotinas 
administrativas e financeiras, planejamento estratégico e a gestão dos recursos 
organizacionais, sejam estes materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou 
humanos; coordenar à equipe e as atividades, o controle, a análise de políticas e 
processos criando os fluxos das áreas correspondentes, elaborar e implantar 
procedimentos e políticas administrativas; supervisiona e acompanha os processos de 
contas a pagar, receber, contábil e fiscal; promove o equilíbrio financeiro, integrando as 
metas orçamentárias, políticas e procedimentos corporativos vigentes; desenvolve 
indicadores financeiros; realiza o controle das informações no sistema de planilhas; 
garante todas as informações no sistema Integre dentro dos prazos; responsável pela 
parte financeira junto a Prefeitura Municipal de Campinas. 
g. Assistente Administrativo: Executar serviços na área de finanças; trata de 
documentos variados, referentes à área financeira, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; encaminhar para pagamento todas as despesas 
atentando para os vencimentos; conferência da Documentação dos Colaboradores das 
empresas terceiras, tais como, Folha de  Pagamento, Holerites, Cartão Ponto, Recibos 
de Benefícios, Pagamentos e Guias de FGTS, INSS e DAS; emissão e controle de 
certidões da Instituição e de fornecedores; responsável pela realização dos orçamentos 
de acordo com as normativas, ou seja , no mínimo 03 (três) pesquisas de preços e para 
atendimento aos princípios da administração pública, ou seja, da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da 
eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a 
busca permanente de qualidade e durabilidade; conferir os orçamentos necessários para 
aquisição de bens e serviços; fazer inclusão dos documentos no Sistema PDC (sistema 
que permite a gestão integrada de toda a rede escolar do município de Campinas) quanto 
à prestação de Contas, cumprindo as datas estabelecidas pela Prefeitura quanto à sua 
inclusão no sistema informatizado da Secretaria Municipal de Educação com assinatura 
digital; entregar os documentos anuais para a Secretaria Municipal de Educação 
anualmente e acompanhar e resolver as pendências.  

h. Assistente Administrativo II: Executar serviços nas áreas de recursos humanos, 
recrutamento, seleção de pessoal e treinamento, controle e fechamento de ponto, 
arquivar prontuários de colaboradores ativos e inativos; abertura de conta para 
colaboradores novos; exames periódicos, acompanhar quando o funcionário deve fazer 
e agendar o exame; fazer homologações no Sindicato na ausência do Contador; 
controle de estoque – quantidade, reposição, armazenagem, validade, controle do uso, 
controla o recebimento do material comprado, conferindo as notas de pedidos e as 
especificações com o material entregue - responsável pela realização dos orçamentos 
de acordo com as normativas, ou seja , no mínimo 03(três) pesquisas de preços e para 
atendimento aos princípios da administração pública, ou seja, da legalidade, da 
moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da 
eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a 
busca permanente de qualidade e durabilidade, para as aquisições de bens e serviços; 
Empresa Terceirizadas – pedido, acompanhamento de pendências e documentos; 
emitir e controlar as certidões da Instituição e de fornecedores; auxiliar na conferência 
do Patrimônio; atender pessoas e telefonemas; trata de documentos variados, 
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, sempre cumprindo 
as datas estabelecidas pela Prefeitura ou Núcleos de Ação Educativa Descentralizada 
(NAED); organização da documentação da Associação Creche Casa das Crianças 
Caminho Feliz da documentação referente Revalidação do Registro no  Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), elaboração e 
preenchimento do Relatório do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FMDCA,  e Utilidade Pública Federal – preencher o Relatório 
Circunstanciado para a Receita Federal; documentação do CRC da Prefeitura Municipal 
de Campinas, auxiliar na execução dos serviços de apoio na área de finanças -  lançar  
notas fiscais e documentos pertinentes a prestação de contas no sistema informatizado 
da Secretaria Municipal de Educação; prestar assessoramento à direção; efetuar o 
controle e planejamento dos programas e sistemas, controle de dados, informações, 
relatórios; receber, registrar e encaminhar correspondências, faturas e ordens de 
serviços; manter contatos internos e externos, visando prestar e obter informações e 
confirmando horários de reuniões, entrevistas e demais compromissos pela Direção. 

 
i. Monitor: Promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado 
como algo indissociável ao processo educativo; planejar, desenvolver, registrar e avaliar, 
em conjunto com a equipe docente, o seu trabalho de acordo com o PP, de forma 
integrada com os demais profissionais da UE, visando ao desenvolvimento integral da 
criança; registrar os acontecimentos relevantes do desenvolvimento da criança, em livro 
próprio, contribuindo para o processo de avaliação contínua; participar do processo de 
escolha com o orientador pedagógico e com a equipe docente, dos livros, dos materiais 
pedagógicos e dos brinquedos; participar das reuniões com as famílias; organizar 
espaços e tempos de encontros entre as crianças e com os adultos no movimento de 
construções e (re) criações dos conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças; 
zelar pela conservação e higienização dos materiais de uso da criança; e comunicar à 
equipe gestora da Unidade Escolar todo e qualquer problema em relação à criança. 

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

k. Chefe de Cozinha: Organizar e supervisionar serviços de cozinha elaborando o 
pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e 
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padrões de qualidade dos alimentos; trabalha em conformidade às normas e 
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde; seleciona os 
ingredientes; realiza a preparação dos ingredientes; orienta seus auxiliares quanto à 
preparação do prato; prepara os pratos ou acompanha sua preparação; cuida da 
apresentação do prato; preenche planilha para conferência do estoque e data de 
vencimentos dos produtos, acompanhar as temperaturas dos alimentos e incluir na 
planilha própria. 
 

l. Cozinheira: Organiza os serviços de cozinha elaborando o pré-preparo, o preparo 
e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade 
dos alimentos; trabalha em conformidade às normas e procedimentos técnicos e de 
qualidade, segurança, higiene e saúde; seleciona os ingredientes; realiza a preparação 
dos ingredientes; preenche planilha para conferência do estoque e data de vencimentos 
dos produtos. 
 
m. Auxiliar de Cozinha: Auxilia outros profissionais da área na lavagem dos 
produtos, pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos; 
verifica a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; 
trabalha em conformidade às normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 
segurança, higiene e saúde.  
 
n. Auxiliar de Serviços Gerais: Executar serviços de manutenção e limpeza, 
conservação de vidros e fachadas, distribuição de materiais, conservação de 
instalações, limpeza de recintos e acessórios trabalha seguindo às normas de 
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 

o. Auxiliar de Limpeza: responsável por auxiliar na limpeza e conservação do local 
e ambiente, é responsável pela manutenção do local com foco em mantê-lo limpo. As 
suas responsabilidades inclui limpar e arrumar todo o local em seus mínimos detalhes: 
janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalho e 
móveis, carpetes e tapetes, atuar com limpeza de área externa e interna, lavagem de 
vidros, abastecer os ambientes com materiais, retirar lixo, limpeza no escritório, 
banheiros, vestiários, persianas, salas, varrer a UE, realizar a reposição de material de 
higiene, bebedouro, manter rotinas de higiene e limpeza em prol da organização e 
higienização dos ambientes da Unidade Escolar. 

 
 
p. Vigia ou Controlador de Acesso: Fiscaliza a guarda do patrimônio e exerce a 
observação das instalações, percorrendo-as sistematicamente e inspecionando suas 
dependências, para evitar incêndios, controlar a entrada de pessoas e outras 
anormalidades; controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-
as para os lugares desejados; acompanha a descarga das mercadorias.  
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q.  O PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando à preservação da 
saúde e da integridade dos trabalhadores quanto à utilização dos EPI´s necessários em 
cada função e treinamentos necessários, seguindo os NR-01, NR-05, NR-06, NR-07 e 
NR-09, NR-17 e NR-23, nas unidades com funcionário.  
 
r. O PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional visa à promoção e 
preservação da saúde dos colaboradores, quanto à realização de exames admissionais, 
periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissionais, sendo que cada 
profissional de acordo com a função deverá realizar os exames necessários, seguindo 
os NR-07 e NR-09. 
 
Art. 21º - Do Treinamento de Pessoal 
 
I. Para um melhor desempenho das funções no dia a dia de trabalho dos colaboradores, 

no início de cada ano é realizado um treinamento específico e detalhado para cada 
atividade, descrevendo quais são as tarefas diárias e os procedimentos adequados 
junto às crianças (cuidado, higiene, alimentação, comportamento). Este treinamento 
é composto de um manual e de atividades práticas. 
Quando ocorrem contratações ao longo do ano, o mesmo treinamento é realizado com 
o novo funcionário antes do início no local de trabalho. 
Ao longo do ano letivo, são realizados quando necessários novos treinamentos e 
orientações para relembrar e aprimorar o trabalho adequado junto às crianças. 
 

Art. 22º - Do Plano de Cargos e Salários 
 
I. A Política de Administração de Cargos e Salários da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

CIVIL tem por objetivo reconhecer a capacitação profissional e o desempenho dos 
seus colaboradores. O desenvolvimento técnico-profissional do colaborador e sua 
contribuição efetiva para os resultados da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL 
serão os indicadores utilizados para esse reconhecimento. 

II. Os salários serão administrados dentro das faixas salariais de cada Classe de cargos 
o salário não poderá ultrapassar o valor do mercado e o aumento salarial será limitado 
ao definido em dissídio coletivo de cada categoria ou através de negociação. A 
determinação dos salários individuais será feita conforme as seguintes normas e 
procedimentos. 

a. Salário de Admissão: Todo colaborador deve ser admitido com o salário vigente para 
o seu cargo. 

b. Salário para um novo cargo: A faixa salarial de um novo cargo, será definida através 
de um processo de Avaliação e Classificação, com base nas atribuições do novo cargo 
e pesquisa salarial de mercado. 

c. Alterações Salariais: A Administração de Cargos e Salários prevê a seguinte    situação 
que poderá gerar alterações salariais: 
Avaliação para promoção 

· Disciplina; 
· Assiduidade; 

· Pontualidade; 
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· Colaboração com a equipe, superiores e colegas de trabalho; 

· Disponibilidade; 

· Qualidade do trabalho realizado; 

· Responsabilidade; 

· Apresentação pessoal; 

· Conhecimento da Função; 

· Desenvolvimento Técnico-Profissional; 

· Entendimento e aceitação de mudanças; 

· Comunicação; 

· Organização; 

· Liderança (para encarregados e acima); 

· Resolução de conflitos (para encarregados e acima). 
 

Procedimentos para solicitação de promoção  

· Solicitação da Promoção pelo colaborador através de preenchimento de uma ficha 
de requerimento de promoção; 

· Aprovação e Avaliação pelos superiores do solicitante – verificação dos requisitos 
descritos no inciso II, alínea c; 

· Realização de entrevista não-diretiva com o colaborador com o objetivo de 
conhecer sua formação, além de responder testes e questionários específicos de 
cada área, sendo eles no computador e/ou por escrito; 

· Revisão da avaliação do colaborador; 

· Análise pela área de Recursos Humanos e Equipe Gestora; 

· Aprovação da Diretoria; 

· Efetivação da promoção.  
  

 
Art. 23º - Dos Benefícios:   

 

I. Os benefícios são aplicados de acordo com a Convenção Sindical vigente de cada 
categoria, podendo ser incorporados novos devido a um novo acordo de Convenção. 

· O Sindicato dos Professores de Campinas e região – SINPRO, estabelece os 
seguintes benefícios aos colaboradores com o cargo de Professores: 

a.  Cesta básica de alimentos in natura; 

b.  Refeição ou Vale Alimentação; 

c.  Auxílio Educação - Todo professor tem direito a vagas para seus filhos ou 
dependentes legais que vivam sob a dependência econômica do Professor, na 
escola onde leciona; 

d.  Reembolso-creche, caso a instituição não tenha vaga em uma unidade; 

e.  A família terá garantida pela escola uma indenização correspondente a 24 (vinte 
e quatro) salários do professor que vier a falecer. A escola poderá filiar-se a uma 

apólice de seguro de vida em grupo, que poderá ser formalizada junto à Entidade 
Sindical econômica, signatária em seu nome, perante companhia de seguro de 
sua escolha; 

f. Vale transporte, desconto de 6% do salário; 

g. Hora Atividade - adicional de 5% (cinco por cento); 

h. Será devido ao professor o pagamento de participação nos lucros ou resultado 
(escola  

não enquadrada no inciso 2 do parágrafo 3º, artigo 2º da Lei 10.101, de 19 de 
dezembro de 2000) ou abono especial (escolas enquadradas no inciso 2 do 
parágrafo 3º, artigo 2º da lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000), nos valores e 
prazos estabelecidos na convenção vigente. 

· O Sindicato da categoria estabelece os seguintes benefícios aos colaboradores 
não pertencentes ao SINPRO: 

a. Biênio, adicional por tempo de serviço de 1% (um por cento); 

b. Prêmio mensal de permanência, depois de completar 02 (dois) anos, o 
funcionário receberá mensalmente, a título de prêmio, 1% (um por cento) do 
salário base, para cada ano trabalhado. Limitado ao máximo de 10% (dez por 
cento). 

a. Refeição para os colaboradores que trabalharem mais de 6 horas diárias; 

b. Vale transporte, descontado 6% do salário; 

c. Cesta Básica para os colaboradores que cumpram carga horária integral de 40 
(quarenta) horas semanais ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais e que 
ganhem até 02 (dois) pisos salariais; 

d. Auxílio creche, desde que não tenha vagas em sua própria unidade, 
equivalente a 20% (vinte por cento) do salário normativo, por mês e por filho 
até 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade; 

e. Seguro de vida em grupo. 

 

Art. 24º - Reembolso de valor equivalente a despesa realizada, através de recebido 
assinado pelo solicitante: 

I. Combustível, todo funcionário que for realizar alguma atividade fora da unidade 
terá o gasto reembolsado, calculado da seguinte forma: 

Quilometragem / Consumo * valor do combustível da época; 

Será 3 (três) cotações dos preços dos combustíveis; 

II. Estacionamento, valor comprovado do valor pago; 

III. Transporte Público, número de passagem utilizada. 
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Art. 25º - Das férias e Recesso 

I. As férias dos professores seguem a convenção em vigência e os demais 
colaboradores após o vencimento das férias e preferencialmente nos meses de 
janeiro / julho / dezembro 

 

Art. 26º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento 
serão resolvidos pela Diretoria da O.S.C.- ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL com base nos 
princípios gerais da Administração Pública. 

 

 

Campinas, janeiro de 2020 

 

 

Turibio Moraes T. Neto 

 Procurador 
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