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DECRETO N.º 15.439 DE 26 DE ABRIL DE 2006
Regulamenta a Lei Municipal nº 12.471, de 10 de janeiro de
2006, que “Dispõe sobre a Concessão de Incentivos FISCAIS

no município de Campinas e dá outras Providências”
O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º A concessão dos Incentivos Fiscais, instituídos pela Lei nº 12.471, de
10 de janeiro de 2006, fica regulamentada nos termos deste Decreto.

CAPÍTULO I
DOS REQUERIMENTOS

Art. 2º O interessado em obter os incentivos fiscais instituídos deverá formular
requerimento dirigido ao Secretário Municipal de Finanças, acompanhado das
seguintes informações e documentos:
I - Da qualificação da empresa:
a) cópia do ato constitutivo, contrato social ou estatuto e última alteração,
registrados no órgão competente;
b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
c) comprovante de inscrição no Cadastro do Estado de São Paulo;
d) comprovante de inscrição mobiliária no Cadastro Municipal de Receitas
Mobiliárias, quando prestador de serviços do município.
II – Da qualificação do signatário:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) original ou cópia autenticada de procuração, com outorga expressa de poderes
ao procurador para representar os interesses da empresa junto à Administração
Pública Municipal de Campinas.
III – Da regularidade fiscal junto aos cofres públicos federais, estadual
e municipal:
a) certidões negativas de débitos referentes à Dívida Ativa da União, do Estado
de São Paulo e do Município de Campinas;
b) certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS e de outros órgãos federais;
c) certidão negativa de débitos imobiliários do imóvel objeto do requerimento.
IV - Do Projeto de Viabilidade:
a) descrição do projeto, acompanhada de estudos técnicos, planejamento e
cronograma de implantação ou expansão;
b) descrição detalhada do investimento e respectivos recursos;
c) projeção da quantidade de postos de trabalho a serem criados a cada ano,
demonstrando o aumento em relação ao ano-base;
d) projeção da diferença positiva do valor adicionado anual, quando contribuinte
do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicações, a cada ano, demonstrando o aumento em relação ao ano-base;
e) projeto de edificação devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de
Campinas e alvará de execução para construção ou ampliação do imóvel onde
se desenvolverá o empreendimento, expedidos pelos órgãos competentes;
f) descrever e demonstrar a utilização da alta tecnologia, se for o caso.

Art. 3º O pedido será encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças, onde a
Comissão de Análise dos Incentivos Fiscais, instituída pelo Artigo 14 da Lei
12.471/2006, procederá a sua conferência e preparo nos termos da Lei.

CAPÍTULO II
DOS IMPOSTOS

SEÇÃO I
Do IPTU

Art. 4º Para requerer os incentivos referentes ao IPTU, o interessado deverá
apresentar, além da documentação solicitada no Capítulo I, os seguintes
documentos referentes ao imóvel objeto da isenção:
I - demonstrativo de lançamento constante do último carnê de IPTU;
II - comprovante de propriedade ou de compromisso de compra e venda do
imóvel, registrado no Cartório de Imóveis ou contrato de locação que comprove
a transferência do encargo tributário ao locatário, com firma reconhecida.
§1° Exceto para o exercício de 2006, as solicitações de incentivo para o IPTU deverão
ser protocolizadas até 30 de setembro do exercício anterior à ocorrência do fato gerador
do imposto, de acordo com a Lei n° 11.111/2001, alterada pela Lei n° 12.445/2005.
§2º Na hipótese de ocorrência da situação prevista no art. 16 e, não havendo
o pagamento do imposto pelo beneficiário da isenção, o tributo será devido
integralmente pelo contribuinte.

Art. 5º A isenção de incentivo que trata a Lei n° 12.471/2006, refere-se
somente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU,
sendo devidas as taxas imobiliárias de lixo e sinistro.

SEÇÃO II
Do ISSQN

Art. 6º Para requerer os incentivos referentes ao ISSQN, o interessado deverá
apresentar, além da documentação solicitada no Capítulo I, a previsão de
aumento da receita anual de prestação de serviços tributáveis em Campinas,
com demonstração a cada ano em relação ao ano base.
Parágrafo único. A solicitação da concessão dos incentivos referentes ao
ISSQN poderá ser protocolada a qualquer tempo e o deferimento do incentivo

surtirá efeitos a partir da data da protocolização do pedido, salvo indicação de
data posterior na decisão.

Art. 7º A isenção do ISSQN de que trata o art. 6º da Lei nº 12.471/2006 será
concedida ao profissional autônomo de nível superior que atue sob a forma de
trabalho pessoal, com habilitação profissional obtida no máximo há 01 (um)
ano e que vier a se inscrever no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias
nesse período.
§ 1º A isenção prevista no caput deste artigo independe de requerimento do
interessado, e será concedida juntamente com a abertura da inscrição no Cadastro
Municipal de Receitas Mobiliárias.
§ 2º Os três anos da isenção prevista no caput deste artigo serão contados da
data de início da atividade.
§ 3º A isenção prevista no caput deste artigo não se aplica aos profissionais
habilitados, sócios, empregados ou não, que prestem serviços em nome da
sociedade de profissionais.

SEÇÃO III
Do ITBI

Art. 8º Para requerer os incentivos referentes ao ITBI, o interessado deverá
apresentar, além da documentação solicitada no Capítulo I, os seguintes
documentos referentes ao imóvel objeto da isenção:
I - instrumento de transmissão ou de constituição de direitos reais;
II - documentação que comprove o enquadramento mínimo à Tabela V do
Anexo Único da Lei n° 12.471/2006;
III – comprovante de lançamento constante do último carnê do IPTU.

CAPÍTULO III
DA PONTUAÇÃO E DO ENQUADRAMENTO

Art. 9º As Tabelas I a IV, anexas à Lei n° 12.471/2006, reproduzidas no Anexo
I deste Decreto, estabelecem a pontuação que pode ser atribuída às atividades da
empresa, e a Tabela V estabelece as faixas de pontos de concessão do incentivo
que a empresa terá direito.
Parágrafo único. Ano-base é o exercício fiscal imediatamente anterior à
instalação ou à ampliação da empresa.

Art. 10. Para efeito de pontuação nos cálculos de enquadramento não serão
considerados os postos de trabalho indiretos.

Art. 11. A média aritmética simples mencionada no art. 10 da Lei n° 12.471/
2006, será obtida pela divisão da somatória total de todos os pontos obtidos nas
tabelas de I a IV pelo número de exercícios previstos no Projeto de Viabilidade.

Art. 12. O alcance da isenção será indicada pela faixa de pontos onde a média
aritmética se localizar na Tabela V.

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO DE ANÁLISE DOS INCENTIVOS FISCAIS

Art. 13. Os procedimentos de instrução e preparo dos processos, a cargo da Comissão de
Análises dos Incentivos Fiscais criada pelo art. 14 da Lei n° 12.471/2006 compreendem:
I – examinar a admissibilidade do pedido e o preenchimento dos requisitos
previstos para conhecimento do requerimento;
II - notificar a empresa a apresentar documentos, no prazo máximo de 30
(trinta) dias quando constatada, a qualquer tempo, a ausência de algum documento
ou a necessidade de apresentação de documentação complementar;
III – encaminhar o processo, nos casos de não apresentação da documentação
no prazo previsto no inciso I deste artigo, à decisão do Secretário Municipal de
Finanças, propondo, de forma fundamentada, o não conhecimento do pedido e
seu arquivamento;
IV – analisar o mérito dos processos admissíveis e encaminhá-los ao Secretário
Municipal de Finanças com proposta de decisão, justificada e fundamentada;
V –  gerar relatórios estatísticos para acompanhamento do Secretário
Municipal de Finanças;
VI - verificar a continuidade no cumprimento das condições que habilitaram a
empresa ao recebimento dos incentivos, e propor ao Secretário de Finanças o
reenquadramento ou desenquadramento, conforme o resultado de suas análises.

CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 14. Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fixado pelo art. 12 da
Lei n° 12.471/2006, o requerente terá 60 (sessenta) dias para apresentar à
Prefeitura Municipal de Campinas, a prestação de contas referente a este período.
Parágrafo único. A data de início da concessão, a que se refere o art. 12 da Lei
n° 12.471/2006 será a data da primeira fruição dos incentivos concedidos.

Art. 15. A prestação de contas abrangerá todos os incentivos concedidos e
deverá conter, além dos documentos específicos de cada atividade:
I - relatório comparativo entre as metas estabelecidas no projeto e o
efetivamente realizado, consolidado a cada exercício, devidamente comprovado;
II – declaração emitida pela empresa assumindo a responsabilidade pelas
informações constantes da Prestação de Contas;
III - cópia do Livro Registro de Empregados;
IV – cópia da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;
V – cópia do Livro Registro de Notas Fiscais, Recebimento e Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, utilizado pelo contribuinte do ISSQN;
VI – cópia das Guias de Informação e Apuração – GIAS;
VII – cópia do Balanço Patrimonial com apresentação individualizada da receita
da empresa requerente ou Livro Caixa, quando for o caso;
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VIII – comprovação de regularidade da construção, reforma ou ampliação da
edificação prevista do Projeto de Viabilidade, mediante apresentação de cópia
do Certificado de Conclusão da Obra – CCO ou do Alvará de Uso.
Parágrafo único. Os documentos apresentados na prestação de contas devem
ser referentes ao ano-base e aos 24 (vinte e quatro) meses posteriores ao início
da concessão do incentivo.

Art. 16. Decidido pelo reenquadramento em faixa de pontos de concessão do
incentivo menor do que a classificação preliminar ou pelo cancelamento dos
incentivos, deverá a empresa recolher, sem incidência de multa e juros, a
diferença de valor entre o imposto que deveria ter sido pago e o que foi
efetivamente recolhido, em 30 dias contados a partir da notificação da decisão
ou do lançamento, se for o caso.
Parágrafo único. Findo este prazo, será constituído em nome do requerente,
ou tratando-se de IPTU em nome do contribuinte, crédito tributário relativo a
todo o período, atualizado monetariamente e acrescido de multa e juros.

Art. 17. Deixando de apresentar a prestação de contas no prazo fixado em lei, a
Comissão poderá notificar a empresa para apresentá-la em novo prazo, não superior
a 30 dias, com justificativa pelo não cumprimento dessa obrigação a tempo.

CAPÍTULO VI
DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO

Art. 18. Decorridos 60 (sessenta) meses, contados a partir do início da concessão
de incentivos, a empresa poderá solicitar a ampliação do prazo de fruição do
incentivo, até 90 (noventa) dias antes do seu encerramento.
§ 1º A solicitação da ampliação do prazo do incentivo poderá abranger todos os
demais tributos previstos na Lei nº 12.471, de 10 de janeiro de 2006, ainda que
com vencimentos distintos.
§ 2° A solicitação deverá conter relatórios mensais, consolidados a cada exercício,
bem como os documentos mencionados no art. 2º deste decreto, relativos aos
três exercícios posteriores à última prestação de contas, que comprovem o
cumprimento das condições que o habilitaram ao recebimento dos incentivos.
§ 3° O pedido será encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças, onde a
Comissão procederá a sua análise, nos termos deste Decreto.

Art. 19. A não solicitação de prorrogação da concessão de incentivos dentro do
prazo determinado implicará em reconhecimento da obrigação de recolhimento
dos tributos a partir do final do período de concessão dos incentivos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. A Comissão deverá manter os documentos e demonstrativos à disposição
da fiscalização.

Art. 21. Quando necessário, os protocolados deverão ser encaminhados aos
Departamentos competentes para conhecimento, registro e providências
pertinentes.

Art. 22. Os pedidos de reconsideração da decisão deverão ser apresentados ao
Secretário Municipal de Finanças em um prazo de até 30 (trinta) dias contados
da publicação e terão efeito devolutivo.

Art. 23. Deferida a solicitação de concessão do incentivo ou no caso de decisão
por reenquadramento em faixa de pontos de concessão do incentivo maior do
que a faixa de classificação preliminar, os valores indevidamente recolhidos a
título de impostos ou taxas serão regularmente compensados ou restituídos, nos
termos da legislação vigente.
Parágrafo único. A solicitação da restituição deverá conter, além dos
documentos necessários à qualificação do requerente, outros previstos na
legislação aplicável, cópia da publicação do deferimento da concessão dos
incentivos e dos comprovantes dos recolhimentos a serem restituídos.
Art. 24. Comprovada, a qualquer tempo, a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o incentivo será cancelado, ficando a empresa sujeita às penalidades
previstas na legislação tributária municipal, sem prejuízo das demais medidas
cabíveis.
Art. 25. Todos os requerimentos formulados, referentes à concessão do incentivo
fiscal instituído pela Lei n° 12.471/2006, deverão ser apresentados à Secretaria
Municipal de Finanças, via Protocolo Geral.

Art. 26. O Secretário Municipal de Finanças nomeará os representantes da
Secretaria de Finanças para a Comissão de Análises de Incentivos Fiscais, nos
termos do art. 14 da Lei n° 12.471/06, os quais poderão convocar funcionários
de outras áreas para consulta ou para compor o grupo quando necessário.

Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 28. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 26 de abril de 2006

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário de Assuntos Jurídicos

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF
Secretário Municipal de Finanças

REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, CONFORME ELEMENTOS DO PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO N° 2006/10/9958, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral

ANEXO I
TABELA I

QUANTIDADE MÉDIA DE .................................................................................... PONTUAÇÃO
POSTOS DE TRABALHO POR ANO
DE 200 A 300 ................................................................................................................... 5 PONTOS
DE 301 A 400 ................................................................................................................... 6 PONTOS
DE 401 A 500 ................................................................................................................... 7 PONTOS
DE 501 A 700 ................................................................................................................... 9 PONTOS
DE 701 A 1000 .............................................................................................................. 11 PONTOS
DE 1001 A 1500 ............................................................................................................ 13 PONTOS
ACIMA DE 1500 ........................................................................................................... 15 PONTOS

TABELA II
RECEITA ANUAL DE PRESTAÇÃO DE ........................................................... PONTUAÇÃO
SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS EM CAMPINAS *(EM UFIC)
DE 1.000.000 A 1.200.000 ............................................................................................ 5 PONTOS
DE 1.200.001 A 1.500.000 ............................................................................................ 7 PONTOS
DE 1.500.001 A 1.900.000 ............................................................................................ 9 PONTOS
DE 1.900.001 A 2.400.000 .......................................................................................... 11 PONTOS
DE 2.400.001 A 3.000.000 .......................................................................................... 13 PONTOS
DE 3.000.001 A 4.000.000 .......................................................................................... 16 PONTOS
ACIMA DE 4.000.000 .................................................................................................. 20 PONTOS
* PARA AS EMPRESAS JÁ INSTALADAS, A TABELA II REFERE-SE AO AUMENTO DA RECEITA
DECORRENTE DA EXPANSÃO EFETUADA.

TABELA III
DIFERENÇA POSITIVA DO VALOR .................................................................. PONTUAÇÃO
ADICIONADO (ANO II – ANO I)* (EM UFIC)
DE 3.000.000 A 10.000.000 .......................................................................................... 5 PONTOS
DE 10.000.001 A 20.000.000 ........................................................................................ 8 PONTOS
DE 20.000.001 A 40.000.000 ...................................................................................... 12 PONTOS
DE 40.000.001 A 80.000.000 ...................................................................................... 15 PONTOS
DE 80.000.001 A 160.000.000 ................................................................................... 20 PONTOS
DE 160.000.001 A 350.000.000 ................................................................................. 25 PONTOS
ACIMA DE 350.000.000 .............................................................................................. 30 PONTOS
VALOR ADICIONADO FISCAL É O DEFINIDO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63/90.

TABELA IV
RAMO DE ALTA TECNOLOGIA ....................................................................... PONTUAÇÃO
- .............................................................................................................................................................. 4

TABELA V
FAIXA .............. REDUÇÃO DA ISSQN ................................ PERCENTUAL DE REDUÇÃO
DE PONTOS .................. ALÍQUOTA – ........ DO VALOR DO IMPOSTO APURADO IPTU
5 PONTOS .......................................... 0,5 ................................................................................... 50%
DE 6 A 10 PONTOS .......................... 1,0 ................................................................................... 50%
DE 11 A 20 PONTOS ....................... 1,5 ................................................................................... 75%
DE 21 A 30 PONTOS ....................... 2,0 ................................................................................... 75%
DE 31 A 40 PONTOS ....................... 2,5 ................................................................................. 100%
ACIMA DE 40 PONTOS .................. 3,0 ................................................................................. 100%

DECRETO Nº 15.440 DE 26 DE ABRIL DE 2006
Revoga o Decreto Municipal n° 4.566, de 20 de novembro de 1974,

que “Permite o Uso de Imóveis de Propriedade Municipal pela
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A.”

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

Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 4.566, de 20 de novembro de 1.974.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 26 de abril de 2006

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário de Assuntos Jurídicos

MÁRCIO BARBADO
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO Nº 31.443, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 1.974, EM NOME DE D.A.E., E PUBLICADO NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO
PREFEITO, NA DATA SUPRA.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral

DECRETO Nº 15.441 DE 26 DE ABRIL DE 2006
Dispõe Sobre a Criação da Medalha de Bravura Boaventura

do Amaral, e dá outras Providências
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º- Fica criada a “Medalha Boaventura do Amaral, destinada a agraciar por
meritórios serviços prestados à Segurança Pública e Defesa Civil da cidade de
Campinas, os servidores que praticarem atos de abnegação, coragem ou bravura,
com risco para a própria vida, devidamente comprovados.

Art. 2º- O agraciamento será realizado em solenidade oficial, em local e data a
serem definidos, mediante proposta do Secretário de Cooperação nos Assuntos
de Segurança Pública e aprovação do Prefeito Municipal da Campinas.

Art. 3º- Fica criado o Conselho da “Medalha de Bravura Boaventura do Amaral”,
responsável por julgar, em sessão ordinária, as indicações de agraciamento,
composto pelos seguintes membros, integrantes da Secretaria Municipal de
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública:
I – Secretário Municipal (Presidente do Conselho);
II – Diretor da Defesa Civil;
III – Diretor da Guarda Municipal;
IV – Diretor de Planejamento.
Parágrafo Único. O Diretor de Planejamento terá, também, a atribuição de
Secretariar as sessões.
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Art. 4º A concessão da Medalha far-se-á por Portaria do Prefeito Municipal e será
acompanhada de seus complementos e do respectivo Diploma, assinado pelo Prefeito
Municipal e pelo Presidente do Conselho a que se refere o art. 3º deste decreto.

Art. 5º Ao Presidente do Conselho compete:
I – convocar, ordinária ou extraordinariamente, e presidir as sessões do Conselho;
II – submeter ao Prefeito Municipal a relação dos indicados ao agraciamento;
III – determinar a expedição dos competentes diplomas.

Art. 6º Compete à Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, em ligação com a Coordenadoria
de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Campinas, a organização e
coordenação da solenidade de entrega das medalhas.

Art. 7º Em caso de condecoração post mortem a “Medalha de Bravura Boaventura
do Amaral” será entregue ao cônjuge, companheiro ou companheira, ascendente
ou descendente do agraciado, nesta ordem, ou a quem a família indicar.

Art. 8º A “Medalha de Bravura Boaventura do Amaral” e seus complementos,
conforme modelo que integra este decreto, terá as seguintes características:
I - medalha confeccionada em metal dourado, em formato circular, medindo
35mm de diâmetro, com inscrição em alto relevo “Medalha Boaventura do
Amaral” – Bravura, com esfinge de Boaventura do Amaral ao centro da medalha;
II – no verso da medalha o brasão da Guarda Municipal ou da Defesa Civil, com a
inscrição em baixo relevo - Guarda Municipal de Campinas ou Defesa Civil de Campinas;
III – fita de gorgorão de seda, com 35mm de largura e 50mm de altura, com três
listras sendo duas azuis medindo 10mm cada uma, postada nas extremidades e
uma branca, central, medindo 15mm;
IV – barreta de metal dourado forrado com as mesmas cores da fita, medindo
35mm de comprimento, por 10mm de largura;
V – o estojo da Medalha terá tampa forrada com tecido azul e berço em veludo
azul com encaixe para a fixa, ’o da medalha.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 26 de abril de 2006

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

MÁRIO DE OLIVEIRA SEIXAS
Secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário de Assuntos Jurídicos

REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA
GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE
GABINETE DO PREFEITO.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral

MEDALHA DE BRAVURA BOAVENTURA DO AMARAL
Frente

Verso
 

Fita em Gorgorão de Seda, nas cores e medidas do desenho ao lado.
Medalha confeccionada na cor dourado, com 35 mm de diâmetro.

BARRETA

DECRETO Nº 15.442 DE 26 DE ABRIL DE 2006
Estabelece Normas e Procedimentos Sobre a Organização e o

Funcionamento do Fundo de Investimentos Esportivos do
Município de Campinas – FIEC, e dá outras Providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no Art. 28 da Lei nº 12.352, de 10 de setembro de 2005,
DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC, criado pela
Lei nº 12.352, de 10 de setembro de 2005, será regido por este Decreto e
demais atos da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer de Campinas.

CAPÍTULO II
DO FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS

Da Natureza e das Finalidades
Art. 2° O Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC, de natureza
contábil e gestão financeira especial, tem por finalidade financiar projetos de
iniciativa de pessoas jurídicas de direito público ou privado, que visem fomentar
e estimular o esporte e o lazer do Município de Campinas.

Das Competências
Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer – SMCEL,
dentre outras atribuições na gestão do FIEC:
I – encaminhar anualmente ao Prefeito o relatório sobre a gestão do FIEC;
II – encaminhar, na época aprazada, demonstrativos e prestações de contas,
planos de aplicação de recursos e outros documentos informativos, necessários
ao acompanhamento;
III – autorizar expressamente os pagamentos à conta do FIEC;
IV – movimentar as contas bancárias do FIEC, juntamente com o responsável
pela Secretaria Municipal de Finanças;
V – elaborar o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Investimentos
Esportivos de Campinas;
VI – criar e manter cadastro de consultores / pareceristas ad hoc, com notória
autoridade técnica nas áreas de sua especialidade, que serão contratados para dar
parecer em projetos, quanto à sua qualidade técnica e outros quesitos.

Art. 4º Compete ao Conselho Municipal de Esportes e Lazer:
I – apreciar os projetos esportivos e de lazer a serem financiados pelo Fundo de
Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC, respeitadas as disposições legais
e regulamentares, as diretrizes da política esportiva e o planejamento das
aplicações financeiras do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas;
II – receber e apreciar os pareceres técnicos e informações apresentadas pela
Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos Culturais e
Esportivos e pelos pareceristas;
III – acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos aprovados, promovendo
as medidas saneadoras que estiverem ao seu alcance;
IV – opinar sobre o cadastro de consultores/pareceristas ad hoc, quando
submetidos à sua apreciação.
V – receber e debater as sugestões do Fórum Permanente de Esportes de Campinas.

Art. 5º O Conselho de Administração será regido pelos Art. 6º e 7º da Lei
12.352, de 10 de setembro de 2005.

Art. 6º Compete à Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos
Culturais e Esportivos:
I – receber os projetos esportivos protocolados na Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Lazer e emitir pareceres técnicos, considerando seus aspectos
legais, de compatibilidade orçamentária e de viabilidade técnico-financeira;
II – encaminhar os projetos esportivos e de lazer para análise dos pareceristas;
III – inabilitar os projetos que não satisfaçam todas as exigências da Lei e deste
Decreto;
IV – elaborar e encaminhar os contratos para autorização;
V – zelar pela observância dos prazos referentes à vigência dos contratos e as
prestações de contas;
VI – elaborar os documentos necessários à tramitação dos projetos esportivos
protocolados na Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer;
VII – sugerir ao Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer medidas para
o aperfeiçoamento do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas, e
opinar sobre questões que lhe forem apresentadas.
VIII – administrar o orçamento e o financeiro do Fundo de Investimentos
Esportivos de Campinas;
IX – emitir notas de empenho de acordo com o cronograma de depósito no Fundo;
X – encaminhar, por solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, relatórios
e outros documentos relativos às contribuições no Fundo de Investimentos
Esportivos de Campinas;
XI – elaborar e encaminhar semestralmente ao Secretário Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, o demonstrativo contábil dos recursos do Fundo de
Investimentos Esportivos de Campinas para publicação no Diário Oficial;
XII – opinar sobre normas e outras questões pertinentes, submetidas à sua apreciação;

Das Abrangências
Art. 7° São abrangidas por este Decreto as iniciativas que contemplem os
projetos e programas nos seguintes aspectos:
I - esportes de participação e lazer;
II - esporte educacional;
III - esporte de rendimento;
IV - para-desporto;
V - espaços esportivos;
VI - estudo e pesquisa;
VII - formação.

Art. 8° Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - esportes de participação e lazer: as manifestações esportivas praticadas de
modo voluntário e no tempo disponível, com a finalidade de contribuir para a
integração dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde
e educação, e na preservação do meio ambiente;
II - esporte educacional: as manifestações esportivas praticadas nos sistemas de
ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a
hipercompetividade de seus praticantes, de acordo com o disposto na Lei Federal
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
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Adolescente, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do
indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania;
III - esporte de rendimento: as manifestações esportivas praticadas segundo a
Lei Federal nº 9.615, de 24 de março de 1998, e suas alterações, bem como as
regras difundidas pelas entidades nacionais de administração esportivas, com a
finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades do país e estas
com outras nações;
IV - para-desporto: praticado por pessoas portadoras de necessidades especiais, de forma
adaptada ou não, promovendo o acesso à prática regular do esporte e do lazer;
V - espaços esportivos: criação, preservação e recuperação de espaços esportivos;
VI - estudo e pesquisa: bolsas de estudo, pesquisa e trabalho para técnicos e
atletas residentes no Município que apresentem projeto de relevante interesse
para o esporte campineiro;
VII - formação: programas e eventos de caráter esportivo, destinados à formação,
à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal (cursos e seminários).

CAPÍTULO III
DOS EDITAIS CONVOCATÓRIOS

Art. 9º Os editais convocatórios serão elaborados pela Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Lazer e aprovados pelo Conselho Municipal de Esportes e
Lazer, ouvidas sugestões do Fórum Permanente de Esportes de Campinas, após
o que serão colocados à disposição do público interessado, com ampla divulgação
na mídia, por meio da fixação dos editais no mural da Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Lazer, no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de
Campinas da web (www.campinas.sp.gov.br) e em locais de circulação esportiva.
Parágrafo único. Os editais serão publicados, na sua íntegra, no Diário Oficial
do Município, para ciência dos proponentes interessados.

Art. 10. Os editais informarão, necessariamente, o montante de recursos
disponíveis para a área que estiver tratando, o período e local de recebimento
dos projetos esportivos, e a data para ciência do resultado de aprovação.

Art. 11. Os editais conterão ainda a referência às finalidades do FIEC,
enquadramento das áreas, critérios de análise e documentação necessária.

CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Art. 12. Os projetos esportivos e de lazer concorrentes ao financiamento do
FIEC deverão ser apresentados com observância do Formulário Padrão para
Inscrição de Projetos Esportivos, estabelecido pela Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Lazer em Edital, em 02 (duas) vias idênticas, acompanhadas
de 02 (dois) disquetes que apresentem o conteúdo integral do projeto.

Art. 13. Após a apreciação do projeto pelo Conselho Municipal de Esportes e
Lazer, e mediante a sua aprovação, o proponente deverá encaminhar,
obrigatoriamente, à Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos
Culturais e Esportivos, a documentação definida nos editais convocatórios.
Parágrafo único. A autenticidade da documentação, quando exigida, poderá
ser feita pelo servidor que receber a documentação, à vista dos originais.

Art. 14. O proponente poderá apresentar qualquer informação ou documento
que julgar necessário à compreensão e clareza do projeto.

Art. 15. O orçamento do projeto deverá estar em conformidade com o
estabelecido no Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Esportivos.

Art. 16. O proponente deverá observar as declarações obrigatórias, constantes
no Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Esportivos.

Art. 17 . Somente serão aceitos para análise programas ou projetos de
proponentes que se enquadram como pessoas jurídicas de direito público ou
privado, legalmente constituídas.

Art. 18. Os projetos apresentados que contemplem a manifestação do esporte
de rendimento, conforme dispositivos da Lei Federal nº 9.615/98, encaminhados
por entidade de prática esportiva, deverão estar devidamente acompanhados de
parecer técnico da entidade de administração esportiva à qual estiver vinculada,
em prazo a ser estabelecido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e
Lazer, através de Edital.

Art. 19. Não será admitida a apresentação de projetos quando o proponente
estiver pendente de prestação de contas de programas ou projetos executados
anteriormente.

Art. 20. É vedada a cumulatividade de benefícios desta lei às entidades que se
beneficiarem da Lei Municipal nº 10396, de 27 de dezembro de 1999, que
concede Isenção do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana
para os imóveis das entidades que tenham como objetivo o desenvolvimento de
atividades desportivas, culturais ou recreativas.

Art. 21. Fica instituída no âmbito do Conselho Municipal de Esportes e Lazer,
na qualidade de “órgão assessor”, a Comissão de Ranking Esportivo, destinada
a fornecer subsídios e estabelecer os critérios de classificação das entidades de
administração esportiva, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, e pelo próprio Conselho em suas decisões.
§ 1º A Comissão será composta de 5 (cinco) membros, designados pelo
Conselho Municipal de Esportes e Lazer até o dia 31 de agosto de cada ano,
dentre os seus integrantes.
§ 2º A Comissão a que se refere o caput deverá estabelecer em regime de
colegiado o regulamento com os critérios para a pontuação das entidades de
administração esportiva e publicá-lo no Diário Oficial do Município até o dia
31 de outubro de cada ano.
§ 3º Os membros da Comissão de Ranking Esportivo não serão remunerados,
sendo seus serviços considerados de relevante interesse público.

Art. 22. Os programas e projetos das entidades de administração esportivas,
obedecerão ao critério de ranqueamento, que será definido pela Comissão de
Ranking Esportivo.
§ 1º A Comissão de Ranking Esportivo, durante o período de 01 a 30 de
novembro de cada ano efetuará a pontuação e o percentual de cada entidade de
administração esportiva, para utilização nos programas e projetos esportivos
que serão desenvolvidos no decorrer do próximo exercício.

Art. 23. A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, quantas vezes necessárias,
com a presença da maioria simples de seus membros, para estabelecer a
classificação das entidades de administração esportiva cujo resultado será
publicado no Diário Oficial do Município até o dia 15 de janeiro de cada ano.
§ 1º As convocações serão feitas com antecedência mínima de quarenta e oito
horas, com indicação da respectiva ordem do dia e quando urgente à convocação
extraordinária, dispensar-se-á o prazo.
§ 2º As deliberações e outros atos, objetos de apreciação, julgamento ou aprovação
da Comissão, serão transcritos em ata, assinados e rubricados pelos membros presentes
nas respectivas reuniões, e publicados no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO V
DA ANÁLISE TÉCNICA DOCUMENTAL DOS PROJETOS

Art. 24. A Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos
Culturais e Esportivos, subordinada diretamente ao Gabinete do Secretário
Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, é responsável pela análise técnica dos
projetos apresentados.

Art. 25. Durante a análise, os projetos não deverão sair da sede da Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e Lazer.

Art. 26. Os projetos apresentados serão avaliados em seus aspectos técnicos,
especialmente os seguintes:
I – documentação de acordo com as exigências legais;
II – adequação às finalidades do Fundo;
III – pertinência dos custos em relação ao mercado, a projetos semelhantes e a
edições anteriores da proposta;
IV – detalhamento dos itens constantes na planilha;
V – situação do proponente em relação aos seus projetos anteriores que tenham
recebido verba pública.

Art. 27. A Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos
Culturais e Esportivos inabilitará os projetos submetidos à sua apreciação se
ocorrer uma das seguintes hipóteses:
I – falta de documentação na instrução do processo;
II – erro de cálculo na planilha de previsão de custos;
a) na falta ou improcedência verificada na análise da documentação referente aos itens
acima, será concedido prazo de 10 (dez) dias ao proponente para sua regularização.
III – apresentação do projeto por proponente considerado inadimplente com
prestação de contas referente a projetos esportivos e de lazer executado
anteriormente com benefícios da Lei nº 12.352, de 10 de setembro de 2005;
IV – inadequação dos objetivos do projeto do FIEC, confronto com este Decreto
e falta de clareza do texto, quando prejudicar o entendimento do projeto ou
abrigar contradições insanáveis.
§1º No caso de inabilitação do projeto, a Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos
de Investimentos Culturais e Esportivos firmará os termos da sua decisão, solicitando ao
proponente a retirada do projeto não aprovado e seus anexos no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de publicação no Diário Oficial do Município.
§ 2º Verificada a inabilitação, as despesas de execução já realizadas serão de
responsabilidade exclusiva do proponente.

Art. 28. Toda e qualquer comunicação entre os proponentes dos projetos
apresentados à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer será realizada
por meio da Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos
Culturais e Esportivos.

CAPÍTULO VI
DA APRECIAÇÃO DE PROJETOS PELO CONSELHO MUNICIPAL

DE ESPORTES E LAZER
Art. 29. Na avaliação para apoio aos projetos de investimentos esportivos ou
de lazer, o Conselho Municipal de Esportes e Lazer admitirá à apreciação
aqueles que se enquadrarem nas linhas de fomento e priorizará aqueles que
contemplarem os seguintes princípios:
I – economicidade: projeto que aproveite a infra-estrutura, recursos humanos ou dê
continuidade a ações preexistentes, oriundas de outros projetos em execução;
II – universalidade e democratização: projetos que priorizem atuações coletivas
que promovam a inclusão, considerando os recursos exigidos e o universo das
pessoas atendidas;
III – indução à geração de atividade econômica e visibilidade pública: projetos
que estimulem o trade turístico do Município, constituindo-se atrativo às pessoas
de outros Municípios e Estados na participação e acompanhamento de eventos
esportivos; também encontrada em projetos que promovam ou estimulem a
geração de empregos nos setores produtivos da sociedade em caráter permanente
ou temporário, induzindo o crescimento da atividade econômica.

Art. 30. O Conselho Municipal de Esportes e Lazer reprovará os projetos
esportivos que julgar não merecedores dos benefícios do FIEC, em decisão
devidamente justificada, da qual não caberá recurso.
Parágrafo único. Os projetos esportivos não aprovados e seus anexos deverão
ser retirados, pelo proponente, até 30 (trinta) dias após a publicação da relação
dos aprovados no Diário Oficial do Município. Depois desse prazo, os projetos
e seus anexos serão inutilizados.

Art. 31. O Conselho Municipal de Esportes e Lazer poderá efetuar cortes em
determinados itens da planilha orçamentária apresentada, caso os entenda
majorados ou os classifique como não essenciais à execução do projeto.

Art. 32. A aprovação dos projetos constará de decisão fundamentada, proferida
em reunião plenária, subscrita pelos Conselheiros presentes.

Art. 33. Ficará a critério do Conselho Municipal de Esportes e Lazer o número
de projetos a serem aprovados, desde que haja recursos, podendo não ser utilizado
todo o montante destinado à área em análise, caso se entenda que os projetos
não são merecedores do incentivo pleiteado.

Art. 34. A relação dos projetos aprovados, dos nomes dos proponentes e dos
valores financiados pelo FIEC serão publicados no Diário Oficial do Município,
em data previamente informada no Edital.
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CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE INVESTIMENTO

ESPORTIVOS
Art. 35. Será aberta conta corrente única e específica em instituição financeira
de crédito oficial, para recebimento e movimentação dos recursos financeiros
a serem transferidos ao FIEC pela Secretaria Municipal de Finanças.
§1º A liberação dos recursos destinados às entidades beneficiadas pelo FIEC dar-se-à de
acordo com o repasse financeiro adotado pela Secretaria Municipal de Finanças.
§2º Os saldos financeiros verificados na conta corrente do FIEC, ao final de
cada exercício, devem ser automaticamente transferidos para o exercício
financeiro seguinte.

Art. 36. Da soma total dos valores destinados à execução das ações de cada
projeto, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) dos mesmos deverão
ser utilizados em divulgação, sendo obrigatória a veiculação das marcas da
Prefeitura Municipal de Campinas, da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes
e Lazer e do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas
§1º Todo e qualquer material de divulgação a ser confeccionado com recursos
do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas poderá se adicionar a
logomarca de uma entidade de prática esportiva parceira, da entidade
proponente, além das mencionadas no caput deste artigo.
§2º 0 valor destinado à divulgação poderá ser utilizado na confecção de cartazes,
panfletos, faixas, folders, banners, bonés, placas ou camisetas, veiculação em
emissoras de rádio e de televisão e jornais, e ficará a cargo do proponente do
projeto esportivo, que deverá encaminhar, incondicionalmente, a arte final de
todo material para aprovação prévia da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes
e Lazer e da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Campinas.

Art. 37. Do valor total da arrecadação destinada ao Fundo de Investimentos
Esportivos de Campinas será retido o valor equivalente a até três por cento,
repassado à conta-movimento e destinado ao pagamento das seguintes despesas:
I – custos com acompanhamento e fiscalização dos projetos aprovados;
II – custos com pró-labore dos pareceristas integrantes das comissões julgadoras,
conforme valores constantes nos contratos a serem firmados, na forma da
legislação aplicável;
III – custos com a manutenção do Conselho Municipal de Esportes e Lazer.

CAPÍTULO VII
DO REPASSE DE RECURSOS E DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Art. 38. Os recursos destinados à execução dos projetos aprovados serão
repassados mediante contrato, na forma e disposições legais pertinentes, de
acordo com o cronograma de desembolso.
§ 1º Quando a liberação dos recursos ocorrer em três ou mais parcelas, a segunda ficará
condicionada à apresentação de prestação de contas parcial, demonstrando o cumprimento
de etapa ou fase referente à primeira parcela liberada, e assim sucessivamente.
§ 2º Caso os recursos sejam liberados em até duas parcelas, a apresentação da
prestação de contas far-se-á no final da vigência do contrato, integrando as
parcelas liberadas.

Art. 39. Os recursos financeiros repassados por meio do Fundo de Investimentos
Esportivos de Campinas para realização do projeto serão depositados em conta
corrente, especialmente aberta para esse fim, da qual constará o nome do
proponente seguido pelo nome do projeto.
§ 1° A movimentação da conta corrente prevista neste artigo será vinculada à
execução do projeto, sendo expressamente proibida a utilização dos recursos
em atividades não previstas quando de sua análise e aprovação.
§ 2° Os recursos destinados aos projetos, enquanto não forem utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo.

Art. 40. Os prazos para execução dos projetos poderão ser prorrogados somente
uma vez e por período não superior a um ano, sendo fixado novo prazo de acordo
com a complexidade do projeto e a justificativa apresentada pelo proponente.

Art. 41. Os recursos não utilizados pelo beneficiário do projeto deverão ser
revertidos ao Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas mediante
transferência do saldo da conta bancária do projeto ao final de sua execução, e
demonstrada na prestação de contas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

CAPÍTULO VIII
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PELOS PROPONENTES

BENEFICIADOS
Art. 42. Para efeito deste Decreto, considera-se entidade beneficiária:
I - entidade de administração esportiva: pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos, encarregada da promoção, coordenação, administração e demais
atribuições inerentes a uma ou mais modalidades esportivas, visando a sua
prática e aprimoramento, neste caso aplicando-se às ligas e federações esportivas;
II - entidade de prática esportiva: pessoa jurídica de direito privado sem fins
lucrativos encarregada das práticas formais e não-formais que promova a cultura
esportiva e do lazer em todos os seus aspectos, neste caso aplicando-se às
associações esportivas e de lazer e clubes esportivos;
III - associação comunitária: pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos
que desenvolva ações esportivas e de lazer;
IV - entidade classista: pessoa jurídica de direito público ou privado sem fins
lucrativos que promova a cultura esportiva e de lazer;
V - entidade não-governamental–ONG e Instituição de Ensino Superior: pessoas
jurídicas de direito público e privado sem fins lucrativos que tenha projetos voltados
à cultura esportiva e de lazer e ao desenvolvimento da Educação Física.

Art. 43. As entidades de administração esportiva dentro das linhas do esporte
de rendimento e para-desporto poderão protocolar projetos visando a execução
das seguintes ações:
I - realizar campeonatos municipais, regionais e estaduais de seus próprios
calendários além de festivais e torneios;
II - sediar um campeonato nacional e um internacional anualmente;
III - participar em campeonatos regionais, nacionais e internacionais por meio
de seleções da sua própria modalidade;
IV - realizar e participar de cursos de capacitação, seminários e afins;

Art. 44. As entidades de prática esportiva, dentro das linhas de esporte de
rendimento e para-desporto, poderão protocolar projetos visando a execução
das seguintes ações:

I – aquisição de material esportivo e de lazer para a execução projetos de
esporte e lazer;
II – participação em campeonato estadual, regional, nacional e internacional
do calendário das entidades de administração esportiva;
III – pagamento de técnicos, atletas;
IV – pagamento de bolsa-auxílio para monitores;
V – participação em campeonatos, festivais e torneios;
VI – participação e realização de cursos de capacitação, seminários e afins.

Art. 45. As associações comunitárias e afins, dentro das linhas do esporte de
participação e lazer, e do esporte educacional poderão protocolar projetos
visando a execução das seguintes ações:
I – aquisição de material esportivo e de lazer para a execução dos projetos de
esporte e lazer;
II – pagamento de bolsa-auxílio para monitores;
III – participação em campeonatos, torneios e festivais.

Art. 46. As organizações não-governamentais-ONGs dentro das linhas do esporte
de participação e lazer e do esporte educacional, poderão protocolar projetos
visando a execução das seguintes ações:
I – aquisição de material esportivo e de lazer para a execução dos projetos de
esporte e lazer;
II – pagamento de bolsa-auxílio para monitores;
III – participação em campeonatos, torneios e festivais.

Art. 47. Os projetos referentes à linha de investimento de espaço esportivo
apresentados pelas entidades beneficiárias obedecerão às disposições deste
Decreto, sem prejuízo do disposto na legislação específica aplicável à matéria.

Art. 48. O pagamento de bolsa-auxílio para monitores será definido nos editais.

Art. 49. Os proponentes deverão oferecer projetos de contrapartidas sociais,
que serão definidos nos escopos dos editais.

CAPÍTULO IX
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 50. O relatório da prestação de contas deverá ser entregue até 30 (trinta)
dias após a execução de cada etapa do projeto, de acordo com o cronograma de
desembolso, sendo vedada a prorrogação deste prazo.

Art. 51. As prestações de contas são compostas por duas partes distintas: um
relatório físico e um relatório financeiro que devem ser apresentados com
observância do Formulário Padrão de Prestação de Contas, a ser estabelecido
pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer.

Art. 52. O relatório físico consiste em um relato detalhado das atividades que
evidenciem a realização dos objetivos, metas, cumprimento da contrapartida
ao Município e veiculação das marcas do Fundo de Investimentos Esportivos de
Campinas, Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer e da Prefeitura
Municipal de Campinas, indicadores de público, imprensa e outras informações
pertinentes.
§ 1º A divulgação será comprovada por folhetos, panfletos, vídeos, anúncios,
convites, reportagens, fotos, spots de rádio ou outros documentos que mostrem
veiculação das marcas patrocinadoras citadas no caput deste artigo.
§ 2º Os números e fatos apresentados no relatório devem ser comprovados por
documentos, no que couber.

Art. 53. O relatório financeiro será composto pelos demonstrativos de origem
e aplicação dos recursos, informações complementares, demonstrativo da
conciliação da conta vinculada e montante de documentos, e deve demonstrar
a execução do orçamento aprovado.

Art. 54. O relatório financeiro abrangerá a totalidade dos recursos utilizados na
execução do projeto, incluindo rendimentos de aplicações financeiras e recursos
provenientes de outras fontes.

Art. 55. Ocorrendo sobras dos recursos financiados, estas deverão ser recolhidas
ao FIEC, por meio de comprovante bancário, cuja cópia integrará o montante
de documentos do relatório financeiro.

Art. 56. Serão aceitos somente os relatórios financeiros apresentados em
conformidade com o Formulário Padrão de Prestação de Contas.

Art. 57. Nas notas fiscais, recibos e demais comprovantes de despesa emitidos
pelos fornecedores, devem constar o nome do proponente acrescido do título
do projeto e o número do cheque emitido pelo proponente para o pagamento
da referida despesa.

Art. 58. Os documentos comprobatórios apresentados serão aceitos somente
se a data da emissão estiver compreendida entre o repasse do recurso à conta do
projeto e o prazo final para a prestação de contas.

Art. 59. Os comprovantes apresentados na prestação de contas devem ser
classificáveis em um dos itens do orçamento aprovado.

Art. 60. O montante de papéis será composto pelos originais dos comprovantes
de créditos e das despesas organizadas de acordo com os itens do orçamento, em
ordem cronológica, devidamente numeradas e rubricadas pelo proponente e
pelo contador responsável.

Art. 61. Nos serviços prestados por conta da execução do projeto serão
obedecidos, relativamente aos pagamentos efetuados aos prestadores, o seguinte:
I - se pessoa física - emissão de recibo de pagamento autônomo (RPA) ou, se
impossível, recibo comum contendo CPF, RG, endereço e telefone do prestador;
II - se pessoa jurídica - emissão de nota fiscal;
III - em qualquer das situações acima, deverá ser recolhido no ato do pagamento o ISSQN,
observada a Lei Municipal nº 12.392, de 20 de outubro de 2005, especialmente o artigo
14 e Instrução Normativa 009/05, de 7 de novembro de 2005;
IV - o proponente ficará responsável por todos os demais encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes dos pagamentos efetuados,
não gerando quaisquer espécies de encargos ou obrigações para o FIEC.
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Art. 62. Os cheques emitidos serão nominais e um para cada documento fiscal
correspondente.
Parágrafo único. A movimentação da conta corrente vinculada ao projeto
não poderá, em hipótese alguma, ser efetuada por saque com cartão magnético.

Art. 63. O extrato da conta vinculada deve conter toda a movimentação
financeira do projeto, desde o primeiro depósito até o lançamento que zerou o
saldo.

Art. 64. São comprovantes adequados para fundamentar o relatório financeiro:
I – notas fiscais, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica;
II – recibos comuns e recibos de pagamentos de autônomos -RPA, nos casos que
couber;
III – cópia dos contratos firmados;
IV – boletos de bancos ou casas oficiais de câmbio, devidamente acompanhados
de documento traduzido para a língua portuguesa e com valor convertido ao
real pelo câmbio do dia em que se concretizou a operação;
V – guias de recolhimento de impostos e contribuições;
VI – comprovante de devolução de recursos à conta do Fundo de Investimentos
Esportivos de Campinas-FIEC.

Art. 65. Os documentos pertencentes ao montante de documentos do relatório
financeiro que comprovam aplicação de recursos do Fundo de Investimentos
Esportivos de Campinas – FIEC, são exclusivos, não podendo compor prestações
de contas para recursos incentivados ou financiados por outras leis de incentivo.

Art. 66. As prestações de contas de projetos esportivos deverão ser assinadas
por contador ou técnico em contabilidade legalmente habilitado.

Art. 67. O analista da prestação de contas poderá baixar diligência solicitando
complementação da documentação, esclarecimentos ou adequação da prestação
de contas ao orçamento.

Art. 68. O analista da prestação de contas emitirá relatório técnico de avaliação,
recomendando a aprovação ou rejeição da prestação de contas dos projetos.

CAPÍTULO X
DAS SANÇÕES E PENALIDADES

Art. 69. O proponente e o principal beneficiado com os recursos do FIEC serão
considerados inadimplentes junto à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e
Lazer quando não apresentarem a prestação de contas no prazo legal ou quando
as forem rejeitadas.

Art. 70. Constatada a irregularidade ou inadimplência na prestação de contas
parcial ou final, o ordenador de despesa suspenderá imediatamente a liberação
das parcelas restantes, notificando o proponente para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, sanar as irregularidades e cumprir a obrigação.

Art. 71. Esgotado o prazo mencionado no artigo anterior sem que o proponente
regularize a situação, o ordenador de despesa determinará a instauração de
tomada de contas especial, devendo registrar a inadimplência no cadastro de
convênios ou órgão similar que venha a substituí-lo e comunicar à Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos.
§ 1° Além destas sanções, o nome do proponente será enviado para publicação
em Diário Oficial, sob a informação “inadimplente com a prestação de contas
dos recursos recebidos do FIEC”.
§ 2° Seguindo o nome do proponente haverá o nome do principal beneficiado,
caso haja, ou executor, como responsável solidário, o título do projeto e o
valor recebido.

Art. 72. Somente será procedida a baixa do registro de inadimplência quando a
prestação de contas for aprovada ou o valor integral do débito imputado for
recolhido, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como das
justificativas e das alegações de defesa julgadas necessárias.

Art. 73. O projeto que não divulgar as marcas dos apoios institucionais será
obrigado ao pagamento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total recebido do FIEC e ficará impedido de apresentar novos projetos
por um período de um ano, recolhendo-se o valor da multa por meio de depósito
à conta do FIEC.

Art. 74. O projeto que não divulgar corretamente as marcas dos apoios
institucionais será obrigado ao pagamento de quantia correspondente a um por
cento do valor total recebido, na mesma forma do artigo anterior.

Art. 75. Os comprovantes bancários mencionados nos arts. 73 e 74 deverão ser
apresentados à Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos
Culturais e Esportivos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento do ofício que comunicou a não divulgação ou a divulgação incorreta
das citadas marcas.

Art. 76. O não cumprimento das finalidades do projeto, evidenciando a aplicação
dos recursos fora dos objetivos, acarretará devolução integral ao FIEC dos
recursos recebidos, devidamente corrigidos, a contar da data de seu recebimento.

Art. 77. O proponente que se beneficiar dos incentivos, mediante a utilização
de meios fraudulentos ou de documentos falsos estará sujeito a multa de 10
(dez) vezes o valor do incentivo concedido.
§ 1º O proponente que colaborar, por ação ou omissão, com a fraude prevista
neste artigo, obriga-se à devolução dos valores recebidos a título de incentivo às
atividades esportivas e de lazer, sem prejuízo da expedição de declaração de
inapto ao pleito de futuros benefícios.
§ 2º A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer poderá suspender a
declaração de inaptidão de que trata o parágrafo anterior, desde que comprovadas
medidas judiciais necessárias para responsabilizar o fraudador pelo desvio da
finalidade pela entidade proponente.
§ 3º Independentemente das medidas cabíveis quanto ao desvio da finalidade do
objeto do convênio a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer só
poderá dar o aval para seqüência da execução do projeto, transferência de saldo
remanescente de parcelas dos recursos e outros procedimentos de ordem técnico-

administrativa, desde que a ação movida seja objeto de decisão judicial final da
parte judicante.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 78. O proponente obriga-se a fornecer cópias e transferir à Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, os direitos de utilização conjunta do
material publicitário e promocional relativo ao projeto, para fins de promoção
institucional do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas – FIEC e das
ações esportivas e institucionais da Prefeitura Municipal de Campinas.

Art. 79. Os recursos oriundos do FIEC não poderão ser utilizados para cobertura
de despesas realizadas antes da aprovação do projeto.
Parágrafo único. Excetuam-se da proibição constante deste artigo, as despesas
realizadas com a elaboração do projeto.

Art. 80. A não observação da obrigatoriedade de utilização da conta corrente
aberta para recebimento dos recursos do FIEC e conseqüente pagamento das
rubricas constantes no orçamento do projeto aprovado, acarretará a rejeição
das contas do proponente, e, conseqüentemente, às sanções cabíveis.

Art. 81. As cópias dos documentos fiscais referentes às despesas e receitas do
projeto deverão ser arquivadas pelo proponente, ficando à disposição das
auditorias da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes e Lazer, da Secretaria
Municipal de Finanças do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 82. A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer e/ou a Secretaria
Municipal de Finanças poderão, a qualquer tempo, solicitar auditoria na
contabilidade dos projetos financiados pelo Fundo de Investimentos Esportivos
de Campinas.

Art. 83. Sempre que ajustes forem necessários, como estornos e movimentações feitas
pelo banco, documentos explicativos devem ser anexados ao relatório financeiro, exceto
no caso da CPMF, em que basta anexação do extrato da conta corrente.

Art. 84. O proponente é responsável pela comunicação, a qualquer tempo, de
fato ou evento que venha a alterar sua situação particular, quanto à capacidade
técnica, jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal.

Art. 85. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 86. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 26 de abril de 2006

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO CARIA NETO
Secretário de Assuntos Jurídicos em exercício

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS
Secretário de Cultura, Esportes e Lazer

REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONFORME ELEMENTOS DO PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO N° 06/10/15211,
DE 17 DE MARÇO DE 2006, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral

DECRETO N° 15.443 DE ABRIL DE 2006
Estabelece Normas e Procedimentos sobre a Organização e o

Funcionamento do Fundo de Investimentos Culturais do
Município de Campinas - FICC, e dá outras Providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1° O Fundo de Investimentos Culturais do Município de Campinas - FICC,
instituído pela Lei nº12.355, de _10 de setembro de 2005, será regido por este
Decreto e demais atos da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Campinas.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

Seção I
Da Natureza e das Finalidades

Art. 2° O Fundo de Investimentos Culturais do Município de Campinas - FICC,
de natureza contábil e gestão financeira especial, tem por finalidade financiar
projetos culturais, de iniciativa de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que visem fomentar e estimular a produção artística
e cultural do Município de Campinas.

Seção II
Das Competências

Art. 3° Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, além de
outras atribuições:
I – encaminhar anualmente ao Prefeito o relatório sobre a gestão do FICC;
II – encaminhar, na época aprazada, demonstrativos e prestações de contas,
planos de aplicação de recursos e outros documentos informativos, necessários
ao acompanhamento;
III – autorizar expressamente os pagamentos à conta do FICC;
IV – movimentar as contas bancárias do FICC, juntamente com o responsável
pela Secretaria Municipal de Finanças;
V – elaborar o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Investimentos
Culturais do Município de Campinas - FICC;
VI - criar e manter cadastro de consultores/pareceristas ad hoc, com notória
autoridade técnica nas áreas de sua especialidade, que serão contratados para dar
parecer em projetos, quanto à qualidade artística e outros quesitos.

Art. 4º Compete ao Conselho Municipal de Cultura:
I – apreciar os projetos culturais a serem financiados pelo Fundo de Investimentos
Culturais - FICC, respeitadas as disposições legais e regulamentares, as diretrizes da
política cultural e o planejamento das aplicações financeiras do Fundo de
Investimentos Culturais do Município de Campinas - FICC;
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II – receber e apreciar os pareceres técnicos e informações apresentadas pela
Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos Culturais e
Esportivos e pelos pareceristas;
III – acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos aprovados, promovendo
as medidas saneadoras que estiverem ao seu alcance;
IV – opinar sobre o cadastro de consultores/pareceristas ad hoc, quando
submetidos à sua apreciação;
V – receber e debater as sugestões do Fórum Permanente Municipal de Cultura.

Art. 5º Compete à Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos
Culturais e Esportivos:
I – receber os projetos culturais protocolados na Secretaria Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer e emitir pareceres técnicos, considerando seus aspectos legais,
de compatibilidade orçamentária e de viabilidade técnico-financeira;
II – encaminhar os projetos culturais para análise dos pareceristas;
III – elaborar e encaminhar contratos para autorização do órgão competente;
IV – elaborar os documentos necessários à tramitação dos projetos culturais
protocolados na Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer;
V – zelar pela observância dos prazos referentes à vigência dos contratos e as
prestações de contas;
VI - sugerir ao Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, medidas para
o aperfeiçoamento do Fundo de Investimentos Culturais do Município de
Campinas - FICC e opinar sobre questões que lhe forem apresentadas;
VII - administrar o orçamentário e o financeiro do Fundo de Investimentos
Culturais do Município de Campinas - FICC;
VIII - emitir notas de empenho de acordo com o cronograma de depósito no
Fundo de Investimentos Culturais do Município de Campinas - FICC;
IX - encaminhar, por solicitação da Secretaria de Finanças, relatórios e outros
documentos relativos às contribuições no Fundo de Investimentos Culturais do
Município de Campinas - FICC;
X - elaborar e encaminhar semestralmente ao Secretário Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, o demonstrativo contábil dos recursos do Fundo de Investimentos
Culturais para publicação no Diário Oficial do Município de Campinas;
XI - opinar sobre normas e outras questões pertinentes, submetidas à sua apreciação.

CAPÍTULO III
DOS EDITAIS CONVOCATÓRIOS

Art. 7° Os editais convocatórios serão elaborados pela Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Lazer, e aprovados pelo Conselho Municipal de Cultura,
ouvidas sugestões do Fórum Permanente Municipal de Cultura, após o que serão
colocados a disposição do público interessado, com ampla divulgação na mídia
por meio da fixação dos editais no mural da Secretaria Municipal de Cultura e
Esporte, no sitio eletrônico da prefeitura Municipal de Campinas na WEB
(www.campinas.sp.gov.br) e em locais de circulação cultural.
Parágrafo único. Os editais serão publicados, na sua integra, no Diário Oficial
do Município de Campinas, para ciência dos proponentes interessados.

Art. 8° Os editais informarão, necessariamente, o montante de recursos
disponíveis para a área que estiver tratando, o período e local de recebimento
dos projetos culturais e a data para ciência do resultado de aprovação.

Art. 9° Os editais conterão ainda a referência às finalidades do FICC,
enquadramento das áreas, critérios de análise e documentação necessária.

CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Art. 10. Os projetos culturais concorrentes ao financiamento do Fundo de
Investimentos Culturais do Município de Campinas - FICC deverão ser
apresentados com observância do Formulário Padrão para Inscrição de Projetos
Culturais, a ser estabelecido em edital pela Secretaria Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, em 02 (duas) vias idênticas, acompanhadas de 02 (dois)
disquetes que apresentem o conteúdo integral do projeto e os currículos do
proponente e do executor, anexadas à seguinte documentação:

Art. 11. Após apreciação do projeto pelo Conselho Municipal de Cultura e
mediante sua aprovação, o proponente deverá encaminhar, obrigatoriamente,
à Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Incentivo à Cultura, Esportes
e Lazer, a seguinte documentação, sob pena de indeferimento:
I - Pessoa Física: cópia do RG e CPF; comprovante de domicilio (contas de
água, luz ou telefone); currículo enfatizando as atividades realizadas na área
proposta; Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal;
Certidão Negativa junto à Receita Federal;
II - Pessoa Jurídica: cópia do contrato social registrado na Junta Comercial;
estatuto ou regimento interno registrado no Cartório de Registro de Pessoas
Jurídicas; cópia do cartão de CNPJ; cópia de Ata ou Termo de Posse indicando
o Presidente ou Dirigente; relatório das atividades artístico-culturais
desenvolvidas e comprovante de domicílio e cópia dos documentos pessoais
(RG e CPF do Presidente ou Dirigente da Instituição); Certidão de quitação dos
Tributos Municipais, Estaduais e Federais (ICMS, INSS, FGTS); Certidão Negativa
da Receita Federal
Parágrafo único. A autenticidade da documentação, quando exigida, poderá
ser feita pelo servidor que receber a documentação, à vista dos originais.

Art. 12. O proponente poderá apresentar qualquer informação ou documento
que julgar necessário à compreensão e clareza do projeto, devendo
obrigatoriamente anexar, em cada área ou segmento cultural, os exigidos pela
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, no Formulário-Padrão
mencionado no artigo anterior.

Art. 13. O orçamento do projeto deverá estar em conformidade com o
estabelecido no Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Culturais.

Art. 14. O proponente deverá observar as declarações obrigatórias, constantes
no Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Culturais

Art. 15. A despesa com elaboração do projeto como produção, execução e
divulgação, não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) do valor da proposta.

Art. 16. As despesas previstas para serviços de mídia e divulgação dos projetos
financiados pelo FICC não poderão exceder a 20% (vinte por cento) do valor da
proposta básica de produção, execução do projeto, inclusas a criação de campanha,

produção de peças publicitárias, assessoria de imprensa, televisão, rádio, cartazes,
folhetos e outras, que deverão ser detalhadas e reunidas num mesmo grupo de
despesa, e calculadas em separado, sobre o valor básico da proposta.

Art. 17. No projeto deverá constar, como contrapartida pelo benefício, o
repasse obrigatório do produto final à Secretaria Municipal de Cultura,Esportes
e Lazer, na seguinte proporção:
I – produção de CD e CD ROM: cinco por cento do total;
II – produção de fitas de vídeo: cinco por cento do total;
III – livros, revistas e similares: cinco por cento do total;
IV – fotografia, pesquisa, documentação e produção cinematográfica: três cópias;
V – espetáculos de teatro, dança, música, circo, exibições de vídeo, cinema,
exposições de arte e similares: cinco por cento dos ingressos;
VI – exposições de artes plásticas, gráficas e produção de artesanato: a
contrapartida deverá ser apresentada pelo proponente, a qual será avaliada
pelo Conselho Municipal de Cultura;
VII – nos projetos que envolvam as demais áreas enumeradas no artigo 3º da
Lei n° 12.355/05, a contrapartida deverá ser apresentada pelo proponente, a
ser avaliada pelo Conselho Municipal de Cultura.
Parágrafo único. Os projetos que produzam peças audiovisuais deverão prever,
além do depósito de cópia do filme ou vídeo no departamento competente da
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, a permissão de sua exibição
gratuita por Emissoras Educativas de Televisão, em prazo que não inviabilize
sua comercialização.

Art. 18. O projeto deverá prever o pagamento dos direitos autorais relativos
aos artistas e obras envolvidos, devendo o proponente preocupar-se com a
citação dos créditos no desenvolvimento do projeto.
Parágrafo único. Não são passíveis de pagamento dos direitos autorais do
proponente relativos à concepção do projeto ou das obras de arte que dele participem.

Art. 19. Os projetos que prevejam a comercialização de bens e serviços culturais
deverão informar o preço unitário, bem como a previsão de arrecadação total.

Art. 20. Os projetos que envolvam edição de livros, CD, CD-ROM, cartazes,
postais ou qualquer outro tipo de reprodução deverão especificar sua forma de
distribuição.

Art. 21. Independente das contrapartidas obrigatórias previstas, os proponentes
deverão oferecer projetos de contrapartidas sociais que serão definidos no
escopo do edital.

CAPÍTULO V
DA ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS

Art. 22. A Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos
Culturais e Esportivos, subordinada diretamente ao Gabinete do Secretário
Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, é responsável pela análise técnica dos
projetos apresentados.

Art. 23. Durante a análise, os projetos não deverão sair da sede Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e Lazer.

Art. 24. Os projetos apresentados serão avaliados em seus aspectos técnicos,
especialmente os seguintes:
I – documentação de acordo com as exigências legais;
II – adequação às finalidades do Fundo de Investimentos Culturais do Município
de Campinas - FICC;
III – pertinência dos custos em relação ao mercado, a projetos semelhantes e a
edições anteriores da proposta;
IV – detalhamento dos itens constantes na planilha;
V – situação do proponente em relação aos seus projetos anteriores que tenham
recebido verba pública.

Art. 25. A Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos
Culturais e Esportivos, inabilitará os projetos submetidos à sua apreciação se
ocorrer uma das seguintes hipóteses:
I – falta de documentação na instrução do processo;
II – erro de cálculo na planilha de previsão de custos;
a) na falta ou improcedência verificada na análise da documentação referente
aos itens acima,será concedido prazo de dez dias ao proponente para sua
regularização.
III – apresentação do projeto por proponente considerado inadimplente com
prestação de contas referente a projeto cultural executado anteriormente com
benefícios da Lei nº 12.355, que institui o Fundo de Investimentos Culturais do
Município de Campinas - FICC;
§ 1º No caso de inabilitação do projeto, a Coordenadoria Setorial de Gestão dos
Fundos de Investimentos Culturais e Esportivos firmará os termos da sua decisão,
comunicando o proponente para retirar o projeto não aprovado e seus anexos
no prazo de trinta dias, a contar da data de publicação no Diário Oficial do
Município de Campinas.
§ 2º Verificada a inabilitação, as despesas de execução já realizadas serão de
responsabilidade exclusiva do proponente.

Art. 26. Toda e qualquer comunicação dos proponentes dos projetos apresentados
à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer será realizada por meio da
Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos Culturais e
Esportivos.
Parágrafo único. A comunicação entre os proponentes dos projetos
apresentados e o Conselho Municipal de Cultura será realizada através da
Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Cultura.

CAPÍTULO VI
DA APRECIAÇÃO DE PROJETOS PELO CONSELHO MUNICIPAL

DE CULTURA
Art. 27. Cada proponente, pessoa física ou jurídica inscrita de direito público
ou privado de natureza cultural, poderá inscrever somente 01 (um) único projeto;

Art. 28. Os projetos culturais com a análise da Coordenadoria Setorial de Gestão
dos Fundos de Investimentos Culturais e Esportivos e pareceres técnicos dos
profissionais contratados para emiti-los serão encaminhados ao Conselho Municipal
de Cultura, para julgamento, tomando por referência os seguintes critérios:
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- os méritos relativos à qualidade e abrangência dos projetos, bem como sua
relevância para a cultura;
- as finalidades do Fundo de Investimentos Culturais – FICC;
- as diretrizes da Política Cultural do Município;
- viabilidade econômica;
- a forma de distribuição e comercialização dos bens e serviços culturais
produzidos;
- o montante de recursos disponíveis no Fundo de Investimentos Culturais do
Município de Campinas - FICC;
- o local de origem e de execução dos projetos, de modo a distribuir os benefícios
em todas as regiões do município de Campinas;
- as áreas e os segmentos culturais, evitando privilegiar um em detrimento de outro;
- a não concentração de recursos ou projetos num mesmo beneficiário.

Art. 29. O Conselho Municipal de Cultura reprovará os projetos culturais que
julgar não merecedores dos benefícios do FICC, em decisão devidamente
justificada, da qual não caberá recurso.
Parágrafo único. Os projetos culturais não aprovados e seus anexos deverão
ser retirados pelo proponente trinta dias após a publicação da relação dos
aprovados no Diário Oficial do Município de Campinas. Depois desse prazo, os
projetos e seus anexos serão inutilizados.

Art. 30. O Conselho Municipal de Cultura poderá efetuar cortes em determinados
itens da planilha orçamentária apresentada, caso os entenda majorados ou os
classifique como não essenciais à execução do projeto.

Art. 31. A aprovação dos projetos constará de decisão fundamentada, proferida
em reunião plenária do Conselho Municipal de Cultura, subscrita pelos
Conselheiros presentes.

Art. 32. Ficará a critério do Conselho Municipal de Cultura o número de
projetos a serem aprovados, desde que haja recursos, podendo não ser utilizado
todo o montante destinado à área em análise, caso se entenda que os projetos
não são merecedores do incentivo pleiteado.

Art. 33. A relação dos projetos aprovados, dos nomes dos proponentes e dos
valores financiados pelo FICC serão publicados no Diário Oficial do Município
de Campinas, em data previamente informada no edital convocatório.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE INVESTIMENTOS

CULTURAIS
Art. 34. Do valor total da arrecadação destinada ao Fundo de Investimentos
Culturais será retido o valor equivalente a até três por cento, repassado à conta-
movimento e destinado ao pagamento das seguintes despesas:
I - custos com acompanhamento e fiscalização dos projetos aprovados.
II - custos com pro-labore dos pareceristas contratados, na forma da legislação aplicável;
III – Custos com a manutenção do Conselho Municipal de Cultura.

Art. 35. Será aberta conta corrente única e específica em instituição financeira
de crédito oficial, para recebimento e movimentação dos recursos financeiros
a serem transferidos ao FICC pela Secretaria Municipal de Finanças.
§ 1° A liberação dos recursos destinados às entidades beneficiadas pelo FICC dar-se-
à de acordo com o repasse financeiro adotado pela Secretaria Municipal de Finanças.
§ 2° Os saldos financeiros verificados na conta corrente do FICC, ao final de
cada exercício, devem ser automaticamente transferidos para o exercício
financeiro seguinte.

CAPÍTULO VIII
DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 36. Os contratos serão formalizados de acordo com a lei.
CAPÍTULO IX

DO REPASSE DE RECURSOS E DA EXECUÇÃO DO PROJETO
Art. 37. Os recursos destinados à execução dos projetos aprovados serão
repassados mediante contrato, na forma e disposições legais pertinentes, de
acordo com o cronograma de desembolso.
§ 1º Quando a liberação dos recursos ocorrer em três ou mais parcelas, a segunda
ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial, demonstrando
o cumprimento de etapa ou fase referente à primeira parcela liberada, e assim
sucessivamente.
§ 2º Caso os recursos sejam liberados em até duas parcelas, a apresentação da
prestação de contas far-se-á no final da vigência do instrumento, integrando as
parcelas liberadas.

Art. 38. Os recursos financeiros repassados por meio do Fundo de Investimentos
Culturais do Município de Campinas – FICC, para realização do projeto serão
depositados em conta corrente, especialmente aberta para esse fim, da qual
constará o nome do proponente seguido pelo nome do projeto.
§ 1° A movimentação da conta corrente prevista neste artigo será vinculada à
execução do projeto, sendo expressamente proibida a utilização dos recursos
em atividades não previstas quando de sua análise e aprovação.
§ 2° Os recursos destinados aos projetos, enquanto não forem utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo.

Art. 39. Os prazos para execução dos projetos poderão ser prorrogados somente
uma vez e por período não superior a um ano, sendo fixado novo prazo de
acordo com a complexidade do projeto e a justificativa apresentada pelo
proponente.

Art. 40. Os recursos não utilizados pelo beneficiário do projeto deverão ser
revertidos ao Fundo de Investimentos Culturais do Município de Campinas -
FICC, mediante transferência do saldo da conta bancária do projeto ao final de
sua execução e demonstrada na prestação de contas, sob pena de aplicação das
sanções cabíveis.

Art. 41. Os proponentes deverão oferecer projetos de contrapartidas sociais,
que serão definidos nos escopos dos editais.

CAPÍTULO X
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 42. O relatório da prestação de contas deverá ser entregue pelo proponente
até trinta dias após a execução de cada etapa do projeto, de acordo com o
cronograma de desembolso, sendo vedada a prorrogação deste prazo.

Art. 43. As prestações de contas são compostas por duas partes distintas: um
relatório físico e um relatório financeiro que devem ser apresentados com
observância do Formulário Padrão de Prestação de Contas, a ser estabelecido
em edital pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer.

Art. 44. O relatório físico consiste em um resumo estatístico e um relato
detalhado das atividades, que evidenciem a realização dos objetivos, metas,
cumprimento da contrapartida ao Município e veiculação das marcas do Fundo
de Investimentos Culturais do Município de Campinas - FICC, Secretaria
Municipal de Cultura e Esporte e Lazer e da Prefeitura Municipal de Campinas,
indicadores de público, imprensa e outras informações pertinentes.
§ 1º A divulgação será comprovada por folhetos, panfletos, vídeos, anúncios,
convites, reportagens, fotos, spots de rádio ou outros documentos que mostrem
veiculação das marcas patrocinadoras citadas no caput deste artigo.
§ 2º Os números e fatos apresentados no relatório devem ser comprovados por
documentos, no que couber.

Art. 45. O relatório financeiro será composto pelos demonstrativos de origem
e aplicação dos recursos, informações complementares, demonstrativo da
conciliação da conta vinculada e montante de documentos, obrigatoriamente
originais, e deve demonstrar a execução do orçamento aprovado.

Art. 46. O relatório financeiro abrangerá a totalidade dos recursos utilizados na
execução do projeto, incluindo rendimentos de aplicações financeiras e recursos
provenientes de outras fontes.

Art. 47. Ocorrendo sobras dos recursos financiados estas deverão ser recolhidas
ao FICC, por meio de comprovante bancário, cuja cópia integrará o montante
de documentos do relatório financeiro.

Art. 48. Serão aceitos somente os relatórios financeiros apresentados em
conformidade com o Formulário Padrão de Prestação de Contas.

Art. 49. Nas notas fiscais, recibos e demais comprovantes de despesa emitidos
pelos fornecedores, devem constar o nome do proponente acrescido do título
do projeto e o número do cheque emitido pelo proponente para o pagamento
da referida despesa.

Art. 50. Os documentos comprobatórios apresentados serão aceitos somente
se a data da emissão estiver compreendida entre a data do repasse do recurso à
conta do projeto e o prazo final para a prestação de contas.

Art. 51. Os comprovantes apresentados na prestação de contas devem ser
classificáveis em um dos itens do orçamento aprovado.

Art. 52. O montante de papéis será composto pelos originais dos comprovantes
de créditos e das despesas organizadas de acordo com os itens do orçamento, em
ordem cronológica, devidamente numeradas e rubricadas pelo proponente e
pelo contador responsável.

Art. 53.Nos serviços prestados por conta da execução do projeto serão
obedecidos, relativamente aos pagamentos efetuados aos prestadores, o seguinte:
- se pessoa física- emissão de recibo de pagamento autônomo (RPA) ou, se
impossível, recibo comum contendo CPF,RG,Endereço e Telefone do prestador;
- se pessoa jurídica- emissão de nota fiscal;
- em qualquer das situações acima, deverá ser recolhido no ato do pagamento o
ISSQN, observada a Lei Municipal nº 12.392,de 20/10/05, especialmente o
artigo 14 e Instrução Normativa 009/05, de 7/11/05;
- o proponente ficará responsável por todos os demais encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes dos pagamentos efetuados,
não gerando quaisquer espécies de encargos ou obrigações para o FICC.

Art. 54. Os cheques emitidos serão nominais e um para cada documento fiscal
correspondente.
Parágrafo único. a movimentação da conta corrente vinculada ao projeto
não poderá, em hipótese alguma, ser efetuada por saque com cartão magnético.

Art. 55. O extrato da conta vinculada deve conter toda a movimentação financeira
do projeto, desde o primeiro depósito até o lançamento que zerou o saldo.

Art. 56. São comprovantes adequados para fundamentar o relatório financeiro:
I - notas fiscais, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica;
II - recibos comuns e recibos de pagamentos de autônomos -RPA, nos casos que couber;
III - cópia dos contratos firmados;
IV - boletos de bancos ou casas oficiais de câmbio, devidamente acompanhados
de documento traduzido para a língua portuguesa e com valor convertido ao
real pelo câmbio do dia em que se concretizou a operação;
V - guias de recolhimento de impostos e contribuições;
VI – comprovante de devolução de recursos à conta do Fundo de Investimentos
Culturais do Município de Campinas - FICC.

Art. 57. Os documentos pertencentes ao montante de documentos do relatório
financeiro que comprovam aplicação de recursos do Fundo de Investimentos
Culturais – FICC, são exclusivos, não podendo compor prestações de contas
para recursos incentivados ou financiados por outras leis de incentivo.

Art. 58. As prestações de contas de projetos culturais deverão ser assinadas por
contador ou técnico em contabilidade legalmente habilitado.

Art. 59. O analista da prestação de contas poderá baixar diligência solicitando
complementação da documentação, esclarecimentos ou adequação da prestação
de contas ao orçamento.

Art. 60. O analista da prestação de contas emitirá relatório técnico de avaliação,
recomendando a aprovação ou rejeição da prestação de contas dos projetos.

CAPÍTULO XI
DAS SANÇÕES E PENALIDADES

Art. 61. O proponente beneficiado com os recursos do FICC será considerado inadimplente
junto à Secretaria Municipal de Cultura e Esportes e Lazer quando não apresentar a
prestação de contas no prazo legal ou quando as mesmas forem rejeitadas.
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Art. 62. Constatada a irregularidade ou inadimplência na prestação de contas
parcial ou final, o ordenador de despesa suspenderá imediatamente a liberação
das parcelas restantes, notificando o proponente para, no prazo máximo de
trinta dias, sanar as irregularidades e cumprir a obrigação.

Art. 63. Esgotado o prazo mencionado no artigo anterior sem que o proponente
regularize a situação, o ordenador de despesa determinará a instauração de tomada de
contas especial, devendo registrar a inadimplência no cadastro de convênios ou órgão
similar que venha a substituí-lo e comunicar à Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos.
§ 1°. A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer publicará no Diário
Oficial do Município de Campinas os projetos inadimplentes, devidamente
seguidos dos nomes dos proponentes, dos valores investidos e da data em que
tenha vencido o prazo final para a apresentação da prestação de contas, ficando
os mesmos, impedidos de pleitear novos recursos municipais, seja pessoa física
ou jurídica da qual o proponente participe do quadro societário.

Art. 64. Somente será procedida a baixa do registro de inadimplência quando a
prestação de contas for aprovada ou o valor integral do débito imputado for
recolhido, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como das
justificativas e das alegações de defesa julgadas necessárias.

Art. 65. O projeto que não divulgar as marcas dos apoios institucionais será obrigado
ao pagamento de quantia correspondente a cinco por cento do valor total recebido
do FICC e ficará impedido de apresentar novos projetos por um período de um ano,
recolhendo-se o valor da multa por meio de depósito à conta do FICC;

Art. 66. O projeto que não divulgar corretamente as marcas dos apoios
institucionais será obrigado ao pagamento de quantia correspondente a um por
cento do valor total recebido, na mesma forma do artigo anterior;

Art. 67. Os comprovantes bancários mencionados nos artigos 62 e 63 deverão ser
apresentados na Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos Culturais
e Esportivos, no prazo máximo de trinta dias a contar do recebimento do ofício que
comunicou a não divulgação ou a divulgação incorreta das citadas marcas.

Art. 68. O proponente que se beneficiar dos incentivos, mediante a utilização de meios
fraudulentos ou de documentos falsos estará sujeito à sanções previstas em lei.

Art. 69.  O não-cumprimento das finalidades do programa ou projeto,
evidenciando a aplicação dos recursos fora dos objetivos, acarretará devolução
integral dos recursos recebidos, devidamente corrigidos ao FICC a contar da
data de seu recebimento.

Art. 70. O proponente que colaborar, por ação ou omissão, com a fraude
prevista neste artigo, obriga-se à devolução dos valores recebidos a título de
incentivo às atividades culturais, sem prejuízo da expedição de declaração de
inapto ao pleito de futuros benefícios.

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 71. O proponente obriga-se a fornecer cópias e transferir à Secretaria
Municipal de Cultura e Esportes e Lazer, os direitos de utilização conjunta do
material publicitário e promocional relativo ao projeto, para fins de promoção
institucional do Fundo de Investimentos Culturais do Município de Campinas -
FICC e das ações culturais e institucionais da Prefeitura Municipal de Campinas.

Art 72 O material de divulgação relativo ao projeto deverá ser apresentado
obrigatoriamente à Secretaria Municipal de Cultura,Esportes e Lazer, para
aprovação conjunta com a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura
Municipal de Campinas, antes de sua finalização e veiculação.

Art. 73. Os recursos oriundos do FICC não poderão ser utilizados para cobertura
de despesas realizadas antes da aprovação do projeto.
Parágrafo único. Excetuam-se da proibição constante deste artigo, as despesas
realizadas com a elaboração do projeto.

Art. 74. A não observação da obrigatoriedade de utilização da conta corrente aberta
para recebimento dos recursos do FICC e conseqüente pagamento das rubricas
constantes no orçamento do projeto aprovado, inviabilizará a realização de repasse
financeiro pelo FICC, e conseqüentemente, a aplicação de sanções cabíveis.

Art. 75. As cópias dos documentos fiscais referentes às despesas e receitas do
projeto serão arquivadas pelo proponente, ficando os documentos originais à
disposição das auditorias da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, da
Secretaria Municipal de Finanças e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 76. A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer e/ou a Secretaria
Municipal de Finanças poderão, a qualquer tempo, solicitar auditoria na
contabilidade dos projetos financiados pelo Fundo de Investimentos Culturais
do Município de Campinas - FICC.

Art. 77. Sempre que ajustes forem necessários, como estornos e movimentações
feitas pelo banco, documentos explicativos devem ser anexados ao relatório
financeiro, exceto no caso da CPMF, em que basta o extrato da conta corrente.

Art. 78. O proponente é responsável pela comunicação, a qualquer tempo, de
fato ou evento que venha a alterar sua situação particular, quanto à capacidade
técnica, jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal.

Art. 79. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 80. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 26 de abril de 2006

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO CARIA NETO
Secretário de Assuntos Jurídicos em exercício

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS
Secretário de Cultura, Esportes e Lazer

REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONFORME ELEMENTOS DO PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO N° 06/10/15211,
DE 17 DE MARÇO DE 2006, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO  SR.  SECRETÁRIO
DE  ADMINISTRAÇÃO
Em 26 de abril de 2006

Processo Administrativo: nº 05/10/62.561 Int.: Secretaria Municipal de Infra-
estrutura Ref.: Concorrência nº 002/2006 Objeto: Registro de Preços de serviços
de execução de micro revestimento asfáltico em vias públicas do Município de
Campinas, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao
disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o art.
3º, inciso II, do Decreto Municipal nº 14.217/03, RESOLVO:
1. HOMOLOGAR a Concorrência nº 002/2006, referente ao Registro de Preços de
serviços de execução de micro revestimento asfáltico em vias públicas do Município de
Campinas, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos.
2. ADJUDICAR seu objeto à empresa Delta Construções S/A, pelo valor unitário
de R$ 8,15 (oito reais e quinze centavos) por metro quadrado.
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1 - à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no
Sistema de Informação Municipal - SIM;
2 - ao Departamento Central de Compras desta Secretaria, para anotações;
3 - à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais desta Secretaria, para a
lavratura da Ata de Registro de Preço, e
4 - à Secretaria Municipal de Infra-estrutura, para as demais providências.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS - COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/10/57925 - INTERESSADO: Secretaria
Municipal de Infra-estrutura - ASSUNTO: Concorrência 004/2006 - OBJETO:
Registro de Preços para a prestação de serviços de manutenção, reparação e
complementação da infra-estrutura urbana em áreas com ocupação urbana
consolidada (total ou parcialmente) e que apresentem problemas com benfeitorias
públicas precárias, como pavimentos, sistemas de drenagem (córregos, galerias,
canais e afins), consolidação de taludes, muros de arrimo, obras de terra, pontes,
viadutos e mobiliário urbano em geral, no Município de Campinas.
Após análise da documentação referente á qualificação técnica pelos Engenheiros
Walter F. de Souza, Ralf de Aquino Guatura e Renato de C. Barros, da SMI à fl.
2523/2524, qualificação econômico-financeira efetuada pelo Economista Luís
Enrique Lucchezi, da SMA às fls. 2527 e 2528 e da documentação referente à
habilitação jurídica e regularidade fiscal, a Comissão DECIDE por:
01) HABILITAR as empresas a seguir mencionadas:
- ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA.
- DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
- EQUIPAV S/A - PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO.
- FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
02) INABILITAR as empresas abaixo relacionadas pelos motivos que seguem:
a) CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. - por descumprir o subitem 7.3.2
que veda a mesclagem de documentos, incorrendo no subitem 7.2.4 do Edital.
b) CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO LTDA. - por deixar de apresentar
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante e do(s) profissional(is)
responsável(eis) técnico(s), não comprovando satisfatoriamente a execução
de serviços de pavimentação e/ou reforço de pavimento em vias urbanas ou
rodovias, com o uso de polímeros, descumprindo os subitens 7.7.3 e 7.7.4,
incorrendo no subitem 7.2.1 do Edital.
c) CONSTRUTORA SIMIONI VIESTI LTDA. - por deixar de apresentar Atestado
de Capacidade Técnica em nome da licitante e do(s) profissional(is) responsável(eis)
técnico(s), não comprovando satisfatoriamente os serviços de execução de travessia
por método não destrutível e canalização em concreto com secção e” 2,0 x 2,5 m,
descumprindo os subitens 7.7.3 e 7.7.4, incorrendo no subitem 7.2.1 do Edital.
d) COMPEC - COMPANHIA PAULISTA DE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES. - por não apresentar o CAT (Certidão de Acervo Técnico) em
seu nome, descumprindo o subitem 7.7.3 e incorrendo no subitem 7.2.5 do Edital.
e) CONSTRUTORA SIMOSO LTDA. - por não apresentar declaração expressa
que se comprometerá a fornecer a massa asfáltica em quantidade suficiente e no
momento em que se fizer necessário à execução dos serviços, descumprindo o
subitem 7.7.8.1 e incorrendo no subitem 7.2.5 do Edital.
03) ABRIR prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos
termos do artigo 109, I “a” da Lei Federal nº 8.666/93.
04) COMUNICAR que, caso não haja interposição de recurso, a abertura dos
envelopes propostas das empresas habilitadas será realizada às 14:30horas do
dia 09/05/2006, em sala própria localizada no endereço abaixo.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão
Permanente de Licitações da Secretaria de Administração, localizada à Avenida
Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas - SP, nos horários das 08:30 às 16:30 horas.

Campinas, 18 de abril de 2006
NANCY SALLES

Presidente
GIOVANA CRISTINA ALVES DE SOUZA

Membro
ROGÉRIO ALVES BARBOSA

Membro

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº
039/2006 - Processo Administrativo  nº 06/10/14.186 - Interessado:
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer (SMCEL) - Objeto: Registro
de Preços de kits lanches. Encerramento (entrega dos envelopes): 15/05/2006
às 14h. Sessão de abertura: 15/05/2006 a partir das 14h. O Edital será
disponibilizado para consulta, ou para aquisição ao preço de R$ 10,00 (dez
reais), a partir do dia 02/05/2006, na Secretaria Municipal de Administração, à
Av. Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas, SP, das 08h30min às 12h e das
13h30min às 16h30min. A critério da Prefeitura Municipal de Campinas, será
disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico www.campinas.sp.gov.br/sa.

Campinas, 24 de abril de 2.006
SÔNIA MARIA ZIBIN

Pregoeira
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COMUNICADO
Pregão Presencial nº 037/2006 - Processo Administrativo nº 05/10/57907
- Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estrutura (SMI) - Objeto: Registro
de preços para serviços de Manutenção Urbana e de Áreas Verdes do Município
de Campinas a serem utilizados pelas Regionais, Sub-Prefeituras e Departamentos
da Secretaria de Infra-estrutura, para a manutenção dos próprios públicos.
A Pregoeira COMUNICA aos interessados a SUSPENSÃO “SINE DIE” da
presente licitação, em razão de revisão técnica do edital. A nova data da sessão
pública do pregão em epígrafe, será divulgada oportunamente.

Campinas, 26 de abril de 2006
SÔNIA MARIA ZIBIN

Pregoeira

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições,
que lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência
Social) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre a sua
criação, alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e através de sua Presidente,
CONVOCA seus Conselheiros Titulares, e convida seus Conselheiros Suplentes
e interessados em geral para participar da Reunião Extraordinária do CMAS
a realizar-se dia 08/05/2006 às 8:30h em sua sede à Rua Ferreira Penteado,
1331 – Centro – Campinas.
PAUTA: Aprovação de liberação de recursos financeiros do FMAS às Entidades:
Instituto Souza Novaes, Casa dos Menores de Campinas, Associação Beneficente
dos 13 Pais – Lar da Criança Feliz e o que mais couber sobre a determinação do
Juiz da Vara da Infância e Juventude.

Campinas, 25 de Abril de 2006.
MARIA THEREZINHA CORRÊA MARQUES

Presidente do CMAS/Campinas
(26, 27E 28/04)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

ATOS DO CONSELHO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA –
Campinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada
pela Lei Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua
competência legal CONVOCA seus Conselheiros Titulares e convida os
Suplentes para Reunião ORDINÁRIA do CMDCA a realizar-se em sua sede sito
à Rua Ferreira Penteado, nº 1331 – Centro.
DATA: 02/05/06.
HORA: 16 h.
PAUTAS:
1 – Atas - Aprovação
2 –COMEC – Fundação Telefônica
3 –Liberação de Recurso IR 1% - ref. “Casa da Criança de Souzas”
4 – ITAÙ Solidário
5 – UNIPAZ
6 – Solicitação de Devolução da taxa de Inscrição para Conselho Tutelar
7 – Comissão Regimento Interno
9 – Comissão Jovem Aprendiz

Campinas, 25 de Abril de 2006
JAIRO PEREIRA LEITE

Presidente do CMDCA
(26, 27E 28/04)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº. 016/06
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA – Campinas,
criado pela Lei Municipal N.º 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal
N.º 8484 de 04 de outubro de 1995, no uso de suas atribuições legais,conforme deli
beração de reunião Extraordinária de 25/04/2006, aprova a RESOLUÇÃO Nº 016 que
normatiza o Repasse de Recurso Financeiro para Entidades que apresentaram dificuldades
na Prestação de Contas no exercício anterior.

Art. 1º – As Entidades que apresentaram pendências e ou irregularidades na
prestação de contas no Exercício anterior, quer sejam Organizações
Governamentais, quer sejam Organizações não Governamentais, apenas
terão direito a repasses no exercício atual após o encerramento efetivo de sua
prestação de contas.

Art. 2º-  A Entidade solicitante deverá apresentar conta específica para
recebimento dos recursos financeiros do 1% e 6%, de forma a permitir o
monitoramento do CMDCA.

Art. 3º – A Entidade deverá prestar contas mensalmente, acompanhado de
extrato bancário, enviando cópia do espelho da Prestação de Contas ao CMDCA,
para liberação da parcela seguinte.

Art. 4º – A Liberação será em até dez parcelas só poderá ser usado de acordo
com o Plano de Aplicação apresentado e aprovado pelo CMDCA.
Parágrafo Único – O recurso financeiro liberado só poderá ser usado de
acordo com o Plano de Aplicação apresentado e aprovado pelo CMDCA.

Campinas, 26 de Abril de 2006
JAIRO PEREIRA LEITE

Presidente – CMDCA
(27, 28 E 29/04)

CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS

CONVITE
O Conselho Municipal de Atenção as Pessoas com Deficiência e Necessidades
Especiais no uso das suas atribuições legais COMUNICA a realização a I Pré
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a ser realizada
no dia 06 de maio, das 8h às 18h na Estação Cultura , como etapa

preparatória da V CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.
No período da manhã haverá a Conferência “Legislação e Direitos das
Pessoas com Deficiência”, com a participação do Procurador da República
do Estado do Pará, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, conselheiro do Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, representante da
Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas
Idosas e com Deficiência – AMPID, coordenada pelos procuradores/conselheiros
Mariana Juabre e Alexandre Marchioni.
No período da tarde os trabalhos se darão nos seguintes Grupos Temáticos:
1 - EDUCAÇÃO
Coordenadoras: Shirley Silva e Rosângela Vendramel Joaquim
Moderadora: Kátia Caiado
Debatedora: Rosita Edler Carvalho
Relatora: Rute Terezinha Gaido Telles
2 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA
Coordenadoras: Roseli Bianco e Maria Rita de Oliveira
Moderadora: Silvia Jeni Luiz Pereira de Brito
Debatedores: Ana Rita de Paula e Jorge Márcio Pereira de Andrade
Relatora: Mariângela Ramalho C. Beguine e Sirlene Botoni
3 - CULTURA
Coordenadoras: Ida Célia Palermo e Fabiana Bonilha
Moderadora: Eduarda Leme
Debatedores: Izabel Machado, Roberto Ciasca e Rubens E. Gripp
Relatora: Kátia Fonseca
4 - ESPORTES
Coordenadores: Bruno Macedo e Vinicius Gaspar Garcia
Moderador: Luiz Marcelo da Luz e José Luiz Rodrigues
Debatedor: Edison Duarte
Relatora: José Augusto Romano Rocha
5 - Trabalho
Coordenadoras: Maria Olímpia Machado da Luz e Geílda Fonseca
Moderadora: Elisabete Fedosse
Debatedora: Guirlanda Benevides
Relatora: Geílda Fonseca
6 – ACESSIBILIDADE E TRANSPORTES
Coordenadores: Luciano Costallat e Fernando Montanari
Moderador: Antônio de Paula
Debatedora: Adriana Romeiro Almeida Prado
Relatora: Rosemary Longo
17h – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS
Inscrições e informações  através do telefone: (19) 3294 1319, email
cmadene@campinas.sp.gov.br ou pelo link campinas. sp. gov. br/ cidadania/
pessoas_ deficiencia

Campinas, 24 de março de 2006
SHIRLEY SILVA

Presidente do CMADENE
(27, 28, 29/04)

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO N°02/13/0172
A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal dos
Assuntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa CONSTRUTORA A S SILVEIRA
LTDA. na pessoa de seu representante legal, nos autos do Protocolado
Administrativo n° 02/13/0172, que cuida de procedimento licitatório na
modalidade Tomada de Preços n° 020/04 que, por decisão do Ilmo. Sr. Secretário
Municipal de Assuntos Jurídicos, exarada à fls. 3. 486, foi autorizada a
abertura de procedimento administrativo de aplicação das penalidades
previstas na cláusula décima nona, itens 19. 1. 3 e 19. 1. 4 do Termo de
Contrato de n. º 284/04 (fls. 2689) e na Lei n. º 8. 666/93, quais sejam: multa
de 30% sobre o valor total do contrato, cuja multa corresponde a quantia
de R$ 217. 230, 42 (duzentos e dezessete mil, duzentos e trinta reais e
quarenta e dois centavos), e suspensão temporária ao direito de licitar
com o Município de Campinas, bem como o impedimento de com ele
contratar pelo prazo de 02 (dois) anos uma vez caracterizada a inexecução
contratual. Ressalto que a rescisão unilateral do contrato não fora aplicada uma
vez que o contrato em análise encontra-se vencido desde 31. 07. 2005, de
acordo com o Termo de Aditamento de n. º 154/05 (fls. 2947). Está facultada
à empresa, ora notificada, a apresentação de DEFESA PRÉVIA, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação ou, em caso
de não recebimento, a contar da data da publicação junto ao Diário Oficial do
Município de Campinas. Na oportunidade de apresentação de defesa prévia, a
empresa deverá apresentar todos os documentos comprobatórios de suas
alegações, sob pena de preclusão. A defesa deverá ser protocolada no Protocolo
Geral da Prefeitura Municipal de Campinas. Os autos do protocolado estarão
com vista franqueada no Paço Municipal – 14° andar, no Setor de Contratos,
das 9: 00hs às 12: 00hs, e das 14: 00hs às 17: 00hs, de segunda a sexta-feira.

Campinas, 24 de abril de 2006
JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO

Procurador do Município de Campinas - DIRETOR DO DAJ/SMAJ
(25, 26, 27/04)

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO N°05/10/25. 127
A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal dos
Assuntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa ENGENET ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. na pessoa de seu representante
legal, nos autos do Protocolado Administrativo n° 05/10/25. 127, que cuida de
procedimento licitatório na modalidade Convite n° 101/05 que, por decisão do
Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, exarada à fls. 298, foi
autorizada a abertura de procedimento administrativo de aplicação
das penalidades nos exatos termos do item 11. 2 da Carta-Convite de n. º
101/05 (fls. 61/69), na cláusula décima quinta, item 15. 1, alíneas “c” e “d” da
Carta-Contrato de n. º 079/05 (fls. 243/252) e do disposto nos artigos 78,
incisos I, IV, e VII, 86, e 87, incisos II e III, todos da Lei n. º 8. 666/93, quais
sejam: multa de 30% sobre o valor total da inadimplência (no presente
caso, sobre o valor do contrato), cuja multa corresponde a quantia de
R$ 27. 369, 73 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e
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setenta e três centavos), rescisão unilateral do contrato e suspensão
temporária ao direito de licitar com o Município de Campinas, bem
como o impedimento de com ele contratar pelo prazo de 02 (dois) anos,
em razão da recusa em proceder, no prazo estabelecido em contrato, ao início
da execução do objeto contrato após regular recebimento da Ordem de Início
dos Serviços, caracterizando infração ao disposto na cláusula 9. 1. 2 de fls. 247
da Carta-Contrato de n. º 079/05. Está facultada à empresa, ora notificada, a
apresentação de DEFESA PRÉVIA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da
data do recebimento da notificação ou, em caso de não recebimento, a contar
da data da publicação junto ao Diário Oficial do Município de Campinas. Na
oportunidade de apresentação de defesa prévia, a empresa deverá apresentar
todos os documentos comprobatórios de suas alegações, sob pena de preclusão.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Campinas. Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço
Municipal – 14° andar, no Setor de Contratos, das 9: 00hs às 12: 00hs, e das 14:
00hs às 17: 00hs, de segunda a sexta-feira.

Campinas, 24 de abril de 2006
JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO

Procurador do Município de Campinas - DIRETOR DO DAJ/SMAJ
(25, 26, 27/04)

CARTA CONSULTA DE PROJETOS ESPORTIVOS PARA
FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO FUNDO DE

INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS
O Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, de

acordo com as atribuições que lhes foram conferidas pela Lei
nº 12. 357/05, torna público que estará recebendo no prazo e

condições adiante descritas, cartas consultas de projetos
esportivos que se habilitarão a concorrer, posteriormente,

através de Edital próprio, a financiamento público, total ou
parcial, de acordo com a Lei Municipal 12. 352 de 10/09/2005

1 - DO TOTAL DOS INVESTIMENTOS
A Prefeitura Municipal de Campinas destinará no exercício de 2006, através do
Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas, o valor de R$ 1. 331. 139, 00
a serem aplicados no financiamento de projetos esportivos.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão responder a carta consulta, os proponentes, pessoas jurídicas de direito
público ou privado, de natureza esportiva, com sede no Município de Campinas,
legalmente constituídos.
Os projetos inscritos deverão ser desenvolvidos e concluídos no ano de 2006,
salvo nos casos em que o calendário esportivo ultrapassar o ano.
Cada proponente poderá apresentar apenas uma carta consulta, referente a um
único projeto de caráter estritamente esportivo, conforme especificado abaixo:
I - entidades de administração esportiva dentro das linhas do esporte de
rendimento e para-desporto:
a) - realizar campeonatos municipais, regionais e estaduais de seus próprios
calendários além de festivais e torneios;
b) - sediar um campeonato nacional e um internacional anualmente;
c) - participar em campeonatos regionais, nacionais e internacionais por meio
de seleções da sua própria modalidade;
d) - realizar e participar de cursos de capacitação, seminários e afins;
II - entidade de prática esportiva (associações esportivas e de lazer e clubes
esportivos) dentro das linhas de esporte de rendimento e para-desporto:
a) - aquisição de material esportivo e de lazer para a execução projetos de
esporte e lazer;
b) - participação em campeonato estadual, regional, nacional e internacional
do calendário das entidades de administração esportiva;
c) - pagamento de técnicos, atletas;
d) - pagamento de bolsa-auxílio para monitores;
e) - participação em campeonatos, festivais e torneios;
f) - participação e realização de cursos de capacitação, seminários e afins
III - associações comunitárias e afins, dentro das linhas do esporte de
participação e lazer, e do esporte educacional:
a) - aquisição de material esportivo e de lazer para a execução dos projetos de
esporte e lazer;
b) - pagamento de bolsa-auxílio para monitores;
c) - participação em campeonatos, torneios e festivais.
IV - entidade não-governamental-ONG e Instituição de Ensino Superior dentro
das linhas do esporte de participação e lazer e do esporte educacional:
a) - aquisição de material esportivo e de lazer para a execução dos projetos de
esporte e lazer;
b) - pagamento de bolsa-auxílio para monitores;
c) - participação em campeonatos, torneios e festivais.

3. DO ENQUADRAMENTO DOS PROJETOS
Para efeito de enquadramento consideram-se:
I - esportes de participação e lazer: as manifestações esportivas praticadas de
modo voluntário e no tempo disponível, com a finalidade de contribuir para a
integração dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde
e educação e na preservação do meio ambiente;
II - esporte educacional: as manifestações esportivas praticadas nos sistemas de
ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a
hipercompetividade de seus praticantes, de acordo com o disposto na Lei Federal
nº 8. 069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do
indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania;
III - esporte de rendimento: as manifestações esportivas praticadas segundo a
Lei Federal nº 9. 615, de 24 de março de 1998, e suas alterações, bem como as
regras difundidas pelas entidades nacionais de administração esportivas, com a
finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades do País e estas
com outras nações;
IV - para-desporto: praticado por pessoas portadoras de necessidades especiais, de forma
adaptada ou não, promovendo o acesso à prática regular do esporte e do lazer;

V - estudo e pesquisa: bolsas de estudo, pesquisa e trabalho para técnicos e
atletas residentes no Município e que tenham projeto de relevante interesse
para o esporte campineiro;
VI - formação: programas e eventos de caráter esportivos, destinados à formação,
à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal (cursos e seminários).

4. DA APRESENTAÇÃO DAS CARTAS CONSULTAS
As cartas consultas deverão ser dirigidas ao Conselho Municipal de Esportes e
Lazer de Campinas, através da Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de
Investimentos Culturais e Esportivos da Secretaria Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer de Campinas, no período de 13 de abril a 12 de maio de 2006,
através do endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campinas, (www.
campinas. sp. gov. br) ou protocolados na sede da Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Lazer, sita à Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n - Centro
- Campinas - São Paulo, em 02 (duas) vias do Formulário Padrão para Inscrição
de Projetos Esportivos, gravados também em disquete.
O formulário-padrão para a inscrição das propostas pode ser encontrado no
endereço eletrônico acima descrito, ou na Coordenadoria Setorial de Gestão dos
Fundos de Investimentos Culturais e Esportivos, contendo de forma sucinta os
seguintes itens; Dados do Proponente, Apresentação, Objetivos, Justificativa,
Público Alvo, Cronograma de Execução e Custo estimado.

5. DAS CARTAS CONSULTAS
A análise das cartas consultas será realizada pelo Conselho Municipal de Esportes
e Lazer, tendo caráter consultivo, balizador e não-eliminatório.
A relação das cartas consultas será publicada no Diário Oficial do Município,
até o dia 23/05/2006;
A análise das cartas consultas tomará por referência os seguintes critérios:
I - economicidade: projeto que aproveite a infra-estrutura, recursos humanos ou dê
continuidade a ações preexistentes, oriundas de outros projetos em execução;
II - universalidade e democratização: projetos que priorizem atuações coletivas
que promovam a inclusão, considerando os recursos exigidos e o universo das
pessoas atendidas;
III - indução à geração de atividade econômica e visibilidade pública: projetos
que estimulem o trade turístico do Município, constituindo-se atrativo às pessoas
de outros Municípios e Estados na participação e acompanhamento de eventos
esportivos; também encontrada em projetos que promovam ou estimulem a
geração de empregos nos setores produtivos da sociedade em caráter permanente
ou temporário, induzindo o crescimento da atividade econômica.

6. DO EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS
Após a fase de inscrição das cartas consultas, o Conselho Municipal de Esportes
e Lazer de Campinas publicará Edital para Seleção de Projetos Esportivos
quando deverá ser apresentada documentação em anexo.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7. 1 - Conforme dispõe a Lei Municipal 12. 352 de 10/09/2005, estão impedidos
de participar do processo de apresentação de propostas e de projetos esportivos
os servidores públicos municipais e membros do Conselho Municipal de Esportes
e Lazer de Campinas.
7. 2 - A apresentação da carta consulta não obriga o Conselho Municipal de
Esportes e Lazer de Campinas à aprovação do projeto respectivo
7. 3 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho Municipal Esportes e Lazer.
7. 4. - Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 3705-8104.

Campinas, 11 de abril de 2006
FRANCISCO DE LAGOS VIANNA CHAGAS

Presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas
ANEXO

Para pleno conhecimento dos proponentes, segue a relação de documentos que
deverá ser solicitado no Edital para Seleção de Projetos Esportivos:
I - cópia do contrato social registrado na Junta Comercial;
II - estatuto ou regimento interno registrado no Cartório de Títulos e
Documentos;
III - cópia do cartão de CNPJ;
IV - cópia de Ata ou Termo de Posse indicando o Presidente ou Dirigente;
V - relatório das atividades esportivas desenvolvidas;
VI - comprovante de domicílio e cópia dos documentos pessoais (RG e CPF do
Presidente ou Dirigente da Instituição);
VII - Certidão de quitação dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais (ICMS,
INSS, FGTS);
VIII - Certidão Negativa da Receita Federal;
IX - para projetos de esporte de rendimento, encaminhados por entidade de
prática desportiva - parecer técnico da entidade de administração esportiva à
qual estiver vinculada;
X - para projetos de esporte de rendimento, encaminhados por entidade de
prática desportiva - parecer técnico da entidade de administração esportiva à
qual estiver vinculada;
XI - para concessão de bolsas de estudo - comprovação de aceitação pela
entidade ministrante, que deve ser legalmente reconhecida e breve currículo do
bolsista;
XII - para atividades de formação - programação e breve currículo dos
ministrantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS
1. DADOS DO PROPONENTE
PROPONENTE PESSOA JURÍDICA: ________________
NOME DA ENTIDADE: __________CNPJ: __________
UF: SP TEMPO DE EXISTÊNCIA: __________
ENDEREÇO COMPLETO: (RUA, N. º, APTO, SALA, ANDAR, BAIRRO, ETC.): _____
MUNICÍPIO: CAMPINAS UF: SP CEP: ____________
CX POSTAL: _____ TELEFONE: _____ FAX: _____ E-MAIL: _____
NOME DO DIRIGENTE: __________CARGO/ FUNÇÃO: _____
CPF DO DIRIGENTE: _____
DOC. IDENT. Nº: _____ÓRGÃO EMISSOR: _____ DATA DE EXP.: _____
ENDEREÇO RESIDENCIAL: (RUA, N. º, APTO, SALA, ANDAR, BAIRRO, ETC.) _____
MUNICÍPIO: _____ UF: SP CEP: _____
TELEFONE: _____ CELULAR: _____ E-MAIL: _____
2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO: _____
ÁREA ESPORTIVA: _____
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: __________
LOCAL DE REALIZAÇÃO: (*) _____
(*) ESPAÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO (GINÁSIOS, CAMPOS, QUADRAS, SALAS, ETC.)
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3. OBJETIVOS (Máximo 30 linhas)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. JUSTIFICATIVA (Máximo 30 linhas)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. PÚBLICO ALVO (Máximo 30 linhas)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Nota: Identifique o público alvo do projeto, especificando o seu perfil sócio-
econômico (renda, escolaridade, etc), se possível; estime o numero de pessoas
que terão acesso aos resultados do projeto.
6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
DATA DE INÍCIO _____ /_____ /______ DATA DE TÉRMINO _____
/_____ /______
ATIVI- - - - - - -MESES
DADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Nota: Assinale cronologicamente as fases de desenvolvimento do projeto
(preparação, produção, pesquisa, levantamentos, treinamentos, editoração,
divulgação, apresentações, articuladas em etapa/mês, etc), marcando com um
X o período de cada etapa das estratégias de ação.
7. CUSTO ESTIMADO DO PROJETO
Valor Real (R$) R$ ______________
(25, 26, 27/04)

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Campinas, no uso de
suas atribuições, CONVOCA os integrantes, titulares e suplentes, do Conselho
Municipal de Cultura de Campinas, para reunião de nº 009, em caráter
extraordinário, a ser realizada no dia 2 de maio de 2006, às 17h00, na
Estação Cultura - Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº - Centro, onde será
apreciada a seguinte PAUTA:
1. INFORMES
2. EXPEDIENTE:
a) Leitura e aprovação da ata nº 006.
3. PAUTA:
a) Análise das sugestões encaminhadas pelas Câmaras Temáticas do Fórum
Municipal Permanente de Cultura;
b) Definição do calendário das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Cultura.

Campinas, 26 de abril de 2006
FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Presidente do Conselho Municipal de Cultura Secretário Municipal Interino de Cultura,
Esportes e Lazer

(27, 28, 29/04)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS - CONDEPACC

COMUNICADO
O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC,
em reunião extraordinária do dia 18 de abril de 2006 aprovou o arquivamento
do processo nº 02/05 destinado ao estudo de Tombamento do imóvel situado
à rua Santos Dumont, nº 611 - lote 05A - qt. 00240 - Cambuí.

Campinas, 24 de abril de 2006
FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer - Presidente do CONDEPACC
(27, 28, 29/04)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS - CONDEPACC

COMUNICADO
O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC,
em reunião extraordinária do dia 18 de abril de 2006, aprovou o arquivamento
do processo nº 06/04 destinado ao estudo de Tombamento:
- os quatro bondes que circulam hoje no Parque Portugal
- os trilhos originais (tipo fenda), hoje no Parque Portugal
- construções situadas na rua dr. Ricardo nºs 153 e 233 - qt. 0696
Centro denominadas:
a) antiga casa de força/ escritórios da antiga Cia. Ramal Férreo Campineiro;
b) conjunto da antiga GARE pertencente a Cia. Ramal Férreo Campineiro de
1889 e que, posteriormente (em 1912), passou a pertencer á Cia. Campineira
de tração luz e força, sendo ampliada em 1933 pela mesma;
c) antigo almoxarifado dos bondes da Cia. Campineira de tração luz e força de 1912;
d) estrutura original da caixa d’água da antiga Cia. Ramal Férreo Campineiro de 1889;
e) cabeceira do pontilhão do antigo Ramal Férreo Campineiro de 1889 (sentido
RIZA), existente e remanescente no talude dos limites do lote em questão com
a rua dr. Mascarenhas,, assim como a cabeceira remanescente do mesmo
pontilhão existente do lado oposto à rua dr. Mascarenhas (sentido Guanabara);
2) - construções remanescentes da antiga Cia. Mogiana de Estrada de Ferro -
CMEF, situadas nas proximidades da rua dr. Pereira Lima, abaixo do viaduto Lix
da Cunha, remanescentes da antiga Vila Riza, a saber:
a) posto telegráfico RIZA;
b) deposito de óleo do trafego;
c) duas (02) casas de turma;
d) tanque e banheiro;
e) sete (07) casas de turma;
f) deposito de ferramentas;
g) três (03) casas de turma para famílias;

h) casa do mestre de carros e vagões;
i) casa do encarregado de carros;
j) casa do chefe de Riza;
k) duas (02) casas do instrutor de maquinas e chefia;
1 - pontilhão sobre a rua dr. Mascarenhas ao lado do pontilhão da antiga Cia.
Ramal Férreo Campineiro;
3) - Antigo Galpão de Importação da Cia. Paulista situado no pátio do Complexo
Ferroviário Central, aberto em 25/11/04, conforme publicação em D.O.M. do
dia 04/12/04.

Campinas, 24 de abril de 2006
FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer - Presidente do CONDEPACC
(27, 28, 29/04)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS - CONDEPACC

COMUNICADO
O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC,
em reunião extraordinária do dia 18 abril de 2006, aprovou a abertura “ad-
referendum” do processo nº 03/06, destinado ao estudo de tombamento:
a) antiga casa de força/ escritórios da antiga Cia. Ramal Férreo Campineiro;
b) conjunto da antiga GARE pertencente a Cia. Ramal Férreo Campineiro de
1889 e que, posteriormente (em 1912), passou a pertencer á Cia. Campineira
de tração luz e força, sendo ampliada em 1933 pela mesma;
c) antigo almoxarifado dos bondes da Cia. Campineira de tração luz e força de 1912;
d) estrutura original da caixa d’água da antiga Cia. Ramal Férreo Campineiro de 1889;
- pontilhão sobre a rua dr. Mascarenhas ao lado do pontilhão da antiga Cia.
Ramal Férreo Campineiro;
- Antigo Galpão de Importação da Cia. Paulista situado no pátio do Complexo
Ferroviário Central.

Campinas, 24 de abril de 2006
FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer - Presidente do CONDEPACC
(27, 28, 29/04)

COMUNICADO SME/FUMEC Nº 11/2006
O Secretário Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para a
Educação Comunitária – FUMEC, no uso das atribuições de seu cargo e no
cumprimento do que dispõe o Edital SME/FUMEC nº 01/2006 (DOM 23/03/
2006), que trata do processo seletivo para a Coordenadoria do Programa de Jovens
e Adultos – CPJA, DIVULGA o resultado final, após entrevista das candidatas: 1-
ISA SPERANZA RIGHETTO; 2- NOÊMIA DE CARVALHO GARRIDO.

Campinas, 26 de abril de 2006
GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

ASSEMBLÉIA DO FÓRUM DE REPRESENTANTES DAS
UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DE CAMPINAS

DATA: 29/04/2006 (sábado)
LOCAL: Salão Vermelho, Av. Anchieta, nº 200, Centro
HORÁRIO: 08h: entrega das atas da eleição nas Unidades Educacionais e
credenciamento
08h30: votação do Regimento para 2006, eleição da Coordenação do Fórum
para o ano de 2006, jornadas, projetos pedagógicos, avaliação dos ciclos, carga
horária, intersetorialidade, Congresso da Educação e informes.

COORDENAÇÃO DO FÓRUM DE REPRESENTANTES DAS
UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DE CAMPINAS

COMUNICADO SME Nº 25/2006
O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo,
COMUNICA que, o SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL será realizado
nos dias e horários discriminados abaixo, no CLUBE SEMANAL DE CULTURA
ARTÍSTICA, Rua Irmã Serafina, nº 937 - Centro. Todos os Professores,
Monitores e Especialistas em Educação deverão comparecer ao evento, sendo
possível a participação dos demais profissionais da educação.

ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO
DIA 02/05 - NAED NORTE - SUL - LESTE:
8:00h às 12:00h ou 13:00h às 17:00h;
DIA 04/05 - NAED NOROESTE - SUDOESTE:
8:00h às 12:00h ou 13:00h às 17:00h.
ATENÇÃO: O local está programado para atender as pessoas no seu horário de
trabalho, portanto, solicitamos que a equipe gestora organize os professores no
seu período de trabalho e funcionários em períodos diferentes. Isto será
necessário para garantir que tenhamos um bom trabalho e espaço suficiente
para todos. A lista de presença será providenciada pela própria escola para
comprovação da freqüência.

Campinas, 26 de abril de 2006
GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO

Secretário Municipal de Educação

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO

IMOBILIÁRIA
Protocolo: 04/10/11713 - Interessado(a): ROBERTO RESTUM
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência,
providenciando, no prazo de 15 dias, a juntada dos seguintes documentos: 1.
APRESENTAR O ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL À
RUA TREZE DE MAIO 364/366. O atendimento da notificação, no prazo
determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido
formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquivamento.

MAURÍCIO MOTTA DELAMANO
Coordenador Setorial - CSFI
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JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DECISÕES DE 25/04/2006 DA 3ª CÂMARA

01) Protocolo 11307/02 – Nilton César Ruiz Fernandes
Relator: Ari de Oliveira Pinto
Assunto: IPTU – Taxas Imobiliárias - Anulação de Decisão – Inaplicabilidade
do artigo 39 da lei 11.109/01 – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário,
para anular a decisão recorrida, com base nos artigos 96 do CTN e 74 da lei
municipal 11.109/01, por equivocada a apreciação e aplicação do artigo 39 da
referida lei, determinando o retorno à 1ª instância para que seja anexado ao
protocolo 13.055/01, do mesmo recorrente e com o mesmo objeto, para que
seja proferido novo julgamento e suspensão da exigência do crédito tributário.
02) Protocolo 6052/02 – Rovilson Cleber Sprovieri
Relator: Ari de Oliveira Pinto
Assunto: IPTU – Classificação do Imóvel – Área Construída - Valor Venal -
Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de
ofício, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância que determinou a
alteração da área total construída para 547,56m2, atribuindo-se a classificação
e o ano base para depreciação relativamente à área construída de cada um dos
pavimentos existentes no imóvel, conforme relatório de decisão às fls. 34 e
35, nos termos do artigo 20 da lei municipal 11.111/01 e IN-DRI/SMF nº 001/
2004, devendo ser emitido novo carnê de IPTU nos termos da lei municipal
9.927/98 e alterações.
03) Protocolo 10496/00 – Benedita Vera de Castro e Silva.
Relator: Edson Vilas Boas Orrú
Assunto: IPTU – Taxas Imobiliárias – Vinculação de Box de Garagem -
Ilegalidade das Taxas – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo os lançamentos do IPTU e das taxas imobiliárias,
referentes ao exercício de 2000, com observação dos benefícios já concedidos
através da lei 10.464/00. Houve declaração de voto dos julgadores Marcelo Vida
da Silva e Ari de Oliveira Pinto, acompanhando o voto do Sr. Relator.
04) Protocolo 79165/00 – Empresa de Investimentos de Campinas Ltda.
Relatora: Patrícia de Camargo Margarido
Assunto: IPTU – Intempestividade da Impugnação - Notificação via Diário
Oficial do Município – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão de 1ª instância, que deixou de conhecer do
pedido de impugnação ao lançamento tributário, por intempestividade, conforme
artigos 34, 198 e 222 da lei municipal 5.626/85, CTM, mantendo o lançamento
do IPTU e Taxas Imobiliárias do exercício de 1999. Houve declaração de voto
do julgador Ari de Oliveira Pinto, acompanhando o voto da Sra. Relatora.
05) Protocolo 74391/00 – Construtora Coelho e Incorporações Ltda
Relator: Dagoberto Silvério da Silva
Assunto: ISSQN – Construção Civil - Responsabilidade Solidária - Alteração da
Base de Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto do relator, conhecido e negado
provimento ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão monocrática
que deferiu a retificação do lançamento do ISSQN - Responsabilidade Solidária
– Notificação nº 200.001.577, após comprovação da inexistência parcial da
base de cálculo a ser tributada, fundamentado no artigo 149, VIII do CTN.
06) Protocolo 05/429/04 – Antonio Carlos Razza
Relator: Dagoberto Silvério da Silva
Assunto: IPTU – Área Construída – Valor Venal - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de
ofício, mantendo na íntegra a decisão monocrática de fls. 41, que deferiu a
retificação do lançamento do IPTU para o exercício de 2004 e seguintes,
alterando, com base em vistoria, o tipo / padrão / sub padrão e ano base para
depreciação para cada um dos pavimentos do imóvel codificado sob o nº
042.155.800/02, conforme leis municipais 9.927/98, 11.111/01, IN-DRI/SMF
nº 001/2004 e artigo 149, VIII do CTN.
07) Protocolo 57.256/01 – Dechichi Propaganda e Publicidade S/C Ltda
Relator: José Cândido Rodrigues
Decisão: Adiada a decisão pelo pedido de vista do julgador Dr. Ari de Oliveira
Pinto, conforme prevê o artigo 28 do decreto 11.992/95.
08) Protocolo 59825/99 – Antonio de Pádua Bermi
Relator: Marcelo Vida da Silva
Assunto: ISSQN – Cancelamento de Inscrição – Regime de Ofício – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário,
no sentido de reformar a decisão de 1ª instância administrativa, para retificar
a data de encerramento das atividades do requerente para 15/03/1993, com as
devidas conseqüências jurídicas de tal reconhecimento, nos termos do artigo
149, VIII do CTN.
09) Protocolo 24.823/01 – Construções e Com.Camargo Corrêa S/A
Relator: Marcelo Vida da Silva
Decisão: Protocolo retirado de pauta pelo relator.
10) Protocolo 41.183/99 – Tecnologia Bancária S/A - Tecban
Relator: Marcelo Vida da Silva
Decisão: Protocolo retirado de pauta pelo relator.

DAGOBERTO SILVÉRIO DA SILVA
Presidente da 3ª Câmara

COORDENADORIA ESPECIAL DAS ADMINISTRAÇÕES
REGIONAIS E SUBPREFEITURAS

Pelo Senhor Coordenador Eng.º José Henrique Ferdinando
Delamain Filho

De VITÓRIO MARCOS GAROTTI - Protocolo n.º 06/70/110 (anexo: 05/
70 /8564); “Com base nos pareceres técnicos exarados, cancelem-se os Autos
de Infração e Multa nºs 78562, 78561 e 45712”.

PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. PREFEITO
PORTARIA N.º 66408/2006 - 1) Revogar a portaria nº 49074/2001, que
nomeou a senhora ANA HELENA FABIAN MARQUES GAMBA, matrícula nº
106212-3, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental
Nível IX, junto a Coordenadoria Setorial de Apoio Jurídico, da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos;
2) Nomear a senhora ANA HELENA FABIAN MARQUES GAMBA, matrícula nº
106212-3, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Superior Nível VI,
junto a Coordenadoria Setorial de Apoio Jurídico, da Secretaria Municipal de Recursos
Humanos. Esta portaria tem vigência a partir da data de sua públicação

PORTARIA N.º 66409/2006 - Revogar o ítem da portaria nº 47587/01, que
nomeou a senhora KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA, matrícula nº 104029-4,
para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental Nível
IX, junto a Secretaria Municipal de Recursos Humanos;
Nomear a senhora KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA, matrícula nº 104029-4,
para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Superior Nível VI, junto
a Coordenadoria Setorial de Apoio Jurídico, da Secretaria Municipal de Recursos
Humanos. Esta portaria tem vigência a partir da data de sua públicação

PORTARIA N.º 66410/2006 - 1) Revogar o ítem da portaria nº 62758/03,
que designou a servidora LUCIA HELENA FIGUEIREDO, matrícula nº 43857-
0, para exercer a função Gratificada de Assistente de Secretário, junto a Secretaria
Municipal de Recursos Humanos;
2) Nomear a servidora LUCIA HELENA FIGUEIREDO, matrícula nº 43857-
0, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental Nível
VIII, junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Esta portaria tem
vigência a partir da data de sua públicação

PORTARIA N.º 66427/2006 - Revogar o ítem 6 da portaria nº 64846/05, que
nomeou o servidor ÁLVARO SILVIO FEIJÓ DE SOUZA, matrícula nº 94899-
3, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Superior Nível III,
junto a Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.
Esta portaria tem vigência a partir da data de sua publicação

PORTARIA N.º 66428/2006 - Revogar o ítem 2 da portaria nº 64846/05, que
nomeou o servidor PAULO CÉSAR DA FONSECA, matrícula nº 97840-0, para
exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Superior Nível VI, junto a
Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. Esta
portaria tem vigência a partir da data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos do artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 8.883, de
8 de junho de 1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem
justificar o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante
interesse público, dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de Abril/06.
RAZÃO SOCIAL VENC. ..................... VALOR
2D IMAGEM COM. MAN. EQUIP. RADIOL. 27/01/06 ........................ 456,00
A.M MOLITERMO –EPP 10/02/06 .......................... 66,00
BECTON DICKINSON IND. CIRURG. LTDA 20/01/06 ................. 211.544,00
BH FARMA COM. LTDA 20/01/06 ..................... 2.207,60
BH FARMA COM. LTDA 20/01/06 ................... 14.330,00
BH FARMA COM. LTDA 20/01/06 ..................... 5.452,00
BIODONT IND. COM. IMP. EXP. LTDA 20/01/06 ..................... 1.156,00
BIOSINTÉTICA FARM. LTDA 20/01/06 ..................... 6.400,00
BIOSINTÉTICA FARM. LTDA 20/01/06 ................... 24.000,00
BIOSINTÉTICA FARM. LTDA 20/01/06 ..................... 5.600,00
BRISTOL MYERS FARM. LTDA 20/01/06 ................... 59.710,00
BRISTOL MYERS FARM. LTDA 30/01/06 ................... 17.077,40
CBS MÉDICO CIENT. COM. LTDA 20/01/06 ................... 52.826,68
CASA CASTEL LTDA 20/01/06 ..................... 1.490,00
CM DE SOUZA TRANSPORTES-EPP 20/01/06 ..................... 1.888,64
CM DE SOUZA TRANSPORTES-EPP 30/01/06 ................... 29.796,60
COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20/01/06 ................... 17.456,00
COTESCAR-COOP.TRAB. SERV.TRANSPORTES 20/01/06 ..................... 7.834,60
CREDICAR LOCADORA DE VEÍCUOS LTDA 20/01/06 ..................... 6.593,15
CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 20/01/06 ..................... 6.755,96
CREDICAR LOCADORA DE VEÍCUOS LTDA 30/01/06 ........................ 917,75
CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA 10/01/06 ................... 32.862,00
CONTIPLAN FORM. CONTINUOS 19/01/06 ..................... 2.257,00
DAKFILM COMERCIAL LTDA 20/01/06 ..................... 9.000,00
DAKFILM COMERCIAL LTDA 20/01/06 ................... 12.410,00
DEG IMP. DE PROD. QUÍMICOS 10/01/06 ..................... 3.117,51
DEKAF COMERCIAL LTDA 20/01/06 ................... 10.905,00
DE PAULI COM. REPRES. IMP. LTDA 20/01/06 ..................... 2.166,00
EMBRAMED IND. E COM. DE PRODUTOS 10/02/06 .......................... 69,72
EMBRAMED IND. E COM. DE PRODUTOS 20/01/06 ........................ 992,28
E.M.S S/A 20/01/06 ..................... 2.622,00
E.M.S S/A 20/01/06 ........................ 920,00
FAX POINT IND. IMP. EXP. LTDA 20/01/06 ........................ 940,00
FOR MEDICAL VENDAS ASSIT. TEC.LTDA 30/01/06 ........................ 119,82
FOR MEDICAL VENDAS ASSIT. TEC. LTDA 30/01/06 ..................... 2.033,25
FOR MEDICAL VENDAS ASSIT. TEC. LTDA 28/02/06 ..................... 3.618,71
FOR MEDICAL VENDAS ASSIT. TEC. LTDA 28/02/06 ..................... 2.148,12
HEALTHÉCNICA PROD. HOSP. LTDA 20/01/06 ................... 18.028,32
HEALTHÉCNICA PROD. HOSP. LTDA 20/01/06 ..................... 3.356,25
HIPOLABOR FARM. LTDA 20/01/06 ................... 21.555,40
INTERLOC TRANSPORTES LTDA 30/01/06 ..................... 3.498,06
INTRACATH COM. LTDA 20/01/06 ..................... 4.200,00
JOSÉ MAURÍCIO LUCHIARI 10/01/06 ..................... 1.338,73
KARINY TARTARI COSTA FERRAZ 03/04/06 ..................... 4.162,52
KARINY TARTARI COSTA FERRAZ 03/04/06 ..................... 6.632,96
LABCENTER MAT. P/ LAB. LTDA 20/01/06 ........................ 434,40
LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA 20/01/06 ................... 11.766,00
MANTIQUEIRA DIST. PROD. HOSP. LTDA 20/01/06 ................... 11.924,00
MANTIQUEIRA DIST. PROD. HOSP. LTDA 20/01/06 ..................... 5.304,00
MANUALFARMA FARM. MANIPULAÇÃO 20/01/06 ..................... 1.572,90
MARIA DE FÁTIMA SOUZA 07/02/06 .......................... 94,97
MEDTRONIC COM. LTDA 20/01/06 ..................... 7.000,00
MERCALF DIESEL LTDA 30/01/06 ................... 15.754,34
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NOVA NATUREZA FARM. MANIPULAÇÃO 20/01/06 ..................... 6.469,51
P.H DIST. PROD. HOSP. LTDA 20/01/06 ................... 41.400,00
PLÁSTICOS CREMER S/A 20/01/06 ..................... 1.613,30
PRECISÃO ABSOLUTA BALANÇAS LTDA 20/01/06 ........................ 565,25
PRINT MASTER GRAF. EDIT. LTDA 20/01/06 ..................... 1.646,01
PRO DIET FARMACEUTICA LTDA 20/01/06 ................... 16.600,00
QUIMIS AP. CIENT. LTDA 20/01/06 ..................... 1.602,82
RCL COM. LTDA 20/01/06 ..................... 5.880,00
R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS 12/01/06 ..................... 2.164,00
ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 05/01/06 ................... 71.177,07
ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 10/01/06 ..................... 5.499,75
ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 10/01/06 ..................... 5.500,00
SAPRA LAUDAUER SERV. ASS. PROT. RADIOL. 10/01/06 ........................ 872,22
SAPRA LAUDAUER SERV. ASS. PROT. RADIOL. 30/01/06 872,22
SOQUIMICA LABORATÓRIOS TODA 20/01/06 ........................ 240,00
STM SERV. TECNICOS DE ENGENHARIA 28/02/06 ................... 46.661,45
TFA PAPELARIA LTDA 20/01/06 ..................... 1.130,50
ÚNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA 28/02/06 ................. 113.732,07

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal Saúde

Publicado novamente por conter incorreções
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE SAÚDE
Em 26 de abril de 2006

Protocolado: 05/10/19.584 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde -
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção
com fornecimento de peças, para equipamentos de Raio-X da marca Shimadzu.
À vista do pedido de fl. 132 e dos pareceres de fls. 132/Vº - 133 da Secretaria de
Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais,
AUTORIZO:
1- O reajuste contratual de 3,5% (três virgula cinco por cento) nos exatos termos
do parecer técnico do Sr. Economista da SMA, juntado às fls. 123/124, bem como
a supressão de 38% (trinta e oito por cento) do valor contratado, no importe de R$
2.765,63 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos);
2- A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa
Shimadzu do Brasil Comércio Ltda por 12 (doze) meses, a partir de 14 de Abril de 2006;
3- A despesa decorrente, no valor total já reajustado de R$ 86.043,60 (Oitenta e seis mil,
quarenta e três reais e sessenta centavos), sendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) para o fornecimento de peças e o restante para mão de obra;
À SMA para a formalização do Termo Contratual próprio, e posteriormente,
retorne a esta Secretaria, para as demais providências.

DR. JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
INDEFERIDOS
PROT. 06/10/17450 ZILDA DE MORAES CHACARA ZM – PROT. 06/11/3445 HELIO ARMANI – PROT.
06/11/535 OPTICA CAMPOS SALES – PROT. 06/11/536 CREDI OTICA – PROT. 06/11/537 SARITA OTICA
– PROT. 06/11/901 T R CAFÉ LTDA – PROT. PAPELARIA DOZE – PROT. 06/11/1378 SOROCRED – PROT.
06/11/2158 WINER PRESENTES LTDA – PROT. 06/11/1613 VITA TORQUATO – PROT. 06/11/2680 W
DUPLO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA – PROT. 06/11/2556 SALEM MOTOS – PROT. 06/
11/2554 LIVRARIA EVANGELICA SALEM LTDA – PROT. 06/10/17592 VIAÇÃO PRINDESA D’OESTE
LTDA – PROT. 06/10/18367 NAUALI KAHALI RIBEIRO DA SILVA CONSULTORIA

COMPAREÇA O INTERESSADOS
PROT. 06/11/2296 PLAY GIRUS PARK DE DIVERSÕES LTDA – PROT. 06/11/3133 ERICA HELENA
TEROSSI- PROT. 14866/61 D L BROCHADO DE ALMEIDA – PROT. 06/11/1039 ALBERTO A DOS SANTOS
– PROT. 28407/02 ERNESTO D MOLA – PROT. 05/11/9576 PROCARTAZ COMUNICAÇÃO VISUAL S/C
LTDA – PROT. 04/11/0443 LOCAL MIDIA EXTERIOS LTDA – PROT. 05/11/9700 M2 VEICULOS DE
COMUNICAÇÃO LTDA – PROT. 05/11/9582 PROCARTAZ COMUM. VISUAL LTDA – PROT. 05/11/9579
PROCARTAZ COMUM. VISUAL LTDA – PROT. 05/11/10516 E3M PUBLICIDADE LTDA – PROT. 06/60/
165 CARLOS R DE SOUZA – PROT. 06/11/3536 ANTONIO DE SOUZA – PROT. 57321/01 LOCAL
PUBLICIDADE LTDA – PROT. PROT. 06/10/7377 GRUA REPRESENTAÇÕES E EMPREEND.
IMOBILIARIOS LTDA – PROT. 06/10/17313 PEREZZANI & BUENO COM. DE PAPEIS LTDA – PROT.
06/10/17564 PRISMA MOTORS COM. VEICULOS LTDA – PROT. 06/10/18361 FACILITA SERV. E
PROPAGANDA S/A – PROT. 06/10/18485 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRB. –
PROT. 06/11/2445 SOEDIL SOTECO EDIFICAÇÕES LTDA – PROT. 06/11/2859 KOITI KOJIMA – PROT.
60580/98 SANTA CRISTINA EXPORT. E IMPORT. LTDA – PROT. 28840/82 WALTER LOT PAPA – PROT.
21522/02 JOSE R DE MAGALHÃES

CONCEDIDO PRAZO ATÉ 15/05/06 ATENDENDO DECRETO 15379/06
PROT. 06/11/1410 BRASITONE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

CANCELE-SE O DEFERIMENTO DE 01/06/04 REFERENTE A PEDIDO DE LICENÇA DE
PUBLICIDADE
PROT. 03/10/70903 EUROMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL S/C LTDA

ENGº. RICARDO CHIMIRRI CANDIA
Diretor Deptº. de Controle Urbano

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
INDEFERIDOS
PROT. 06/11/2673 FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC – PROT. 06/11/3063
JOÃO B FODELIS – PROT. 06/11/1959 MARIA A J MARGIOTTO – PROT. 06/11/003 LUCIANA F DE
OLIVEIRA – PROT. 05/11/10234 TIM CELULAR S/A – PROT. 06/11/2926 EDSON L FERNANDES – PROT.
05/11/5647 OSWALDO ROSSI BALARDIN – PROT. 05/10/52708 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO
S/A – PROT. 05/10/45704 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A – PROT. 06/11/2602 HERCILIA
C BELINAZZO – PROT. 05/10/52709 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 05/11/6469 JOSE A AMARAL – PROT. 05/11/6467 JOSE A AMARAL – PROT. 06/11/3145 ELIANE
M C DE MORAES – PROT. 06/11/3058 ANTONIO G FEDEL – PROT. 06/11/2979 MARIO F PINTO – PROT.
06/11/2238 ABILIO F DA ROCHA – PROT. 06/11/2219 GILSON BARRETO – PROT. 06/11/1835
ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS – PROT. 06/10/4470 ANTONIO CARLOS M DE ALMEIDA JR – PROT.
31415/59 EMPRESA DE INVESTIMENTOS CAMPINAS LTDA – PROT. 17910/49 SOC. TEC. ENGª E
COMERCIO STEC LTDA – PROT. 16031/60 HELIO G PENTEADO DE CASTRO – PROT. 22647/69 ARPAD
DOBRANSZKI – PROT. 13820/85 JOSE G DE S TARDELLI – PROT. 53957/02 ELIANE DE O U DE
MOURA – PROT. 24452/97 JOHN M SYDENSTRICKER LR – PROT. 06/11/3064 LUCINEIA P DE OLIVEIRA
– PROT. 06/11/3065 LUIZ B DE LIMA

CONCEDIDO PRAZO DE 20 DIAS
PROT. 06/11/3231 SU HEHUAN

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
PROT. 06/11/3119 JOÃO CARLOS CELENTO – PROT. 06/11/2827 ALEXANDRE S MENDES

CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS
PROT. 06/11/2659 ANTONIO AP. FRANCISCO – PROT. 06/11/2929 ILMAR MELLO DE CARVALHO

PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 06/11/3659 CLAUDIO RAMALHO – PROT. 06/11/3663 MARILIA M DIAS GABIATTI – PROT. 06/
11/3664 SANDRA AP. B ALBERTI – PROT. 06/11/3640 NAIR C DE LIMA

DRA. SILVIA FARIA
Diretora Deptoº de Uso e Ocupação do Solo

ORDEM DE SERVIÇO N° 04/06

O Senhor Secretário Municipal de Urbanismo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as diversas solicitações de cobertura de autoa e espaços de
lazer com material denominado “ SOMBRITE”, para proteção solar,,
CONSIDERANDO tratar-se de material novo e não existindo, portanto
legislação municipal a respeito,
CONSIDERANDO que esta cobertura é permeável, feita em tela de polietileno,
com fixação removível,
DETERMIMA:
Para a instalação da cobertura deverá ser requerido o Alvará de Instalação nos
termos da seção I, capítulo III do artigo 13 da Lei Complementar n° 9/2003.
A instalação não será computada como área construída, sendo vedada no recuo
frontal, lateral e de fundo.
O prazo de validade desse alvará será por tempo indeterminado.
A expedição dos alvarás ocorrerá após a análise e manifestação da Secretaria
Municipal de Urbanismo.

Campinas, 24 de Abril de 2. 006
ARQ° HÉLIO CARLOS JARRETTA

Secretário Municipal de Urbanismo
(25, 26, 27/04)

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam CONVOCADOS os Senhores Acionistas da EMPRESA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A – EMDEC a se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, que irá se realizar no dia 28 de abril de
2006, às 10: 30 horas, nas dependências de sua sede social, situada na Avenida
Anchieta, nº 200, 15º andar, Centro, em Campinas/SP, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) aprovação do Relatório de Fechamento
Contábil relativo ao ano de 2005; b) Eleição/Reeleição dos membros do Conselho
Fiscal; c) outros assuntos de interesse social.

Campinas, 24 de abril de 2006
GERSON LUIS BITTENCOURT

Diretor Presidente
(25, 26, 27/04)

ÁREA DE LICITAÇÕES
ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - PROTOCOLO Nº 1260/06

- Cirurgica Mafra Ltda., nota de empenho n°. 1935/06, para o item 01 no
valor total de R$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais).
ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - PROTOCOLO Nº 1296/06

- Interlab Farmacêutica Ltda., nota de empenho n°. 1934/06, para o item
01 no valor total de R$ 2.688,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

Campinas, 26 de abril de 2006
ROBER TUFI HETEM

Presidente do HMMG

COMUNICADO
COMUNICAMOS ao Sr. PAULO HENRIQUE MACHADO, portador do
RG no. 000000M7487323, que em 19/04/2006 encerrou-se o prazo de sua
apresentação para assumir o cargo 30 - Analista Sistemas Jr – Software
Livre / PHP/MySQL/POSTGRE - no. 30, para o qual foi aprovado e
classificado em 10º lugar no Concurso Público IMA 001-2003, ficando em
função disso caracterizada a sua desistência da vaga.
(26, 27, E 28/04)

RESUMO DE ADITAMENTO
N. 2 - Contr: 2004/90021; Contr: Campfreios Peças e Serviços Ltda; Convite
22/04; Objeto: manutenção de freios em veículos; Vigência: prorrogada por
mais 12 meses; Valor Total: R$ 25.560,00.
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

CONVOCAÇÃO
O Ilmo. Sr. Diretor Administrativo Financeiro da SETEC – Serviços Técnicos
Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor,
CONVOCA  os permissionários abaixo relacionados,  na categoria
AMBULANTE – COM PONTO FIXO, munidos da Caderneta e carnês de
2005/2006, a comparecerem na Tesouraria da Setec, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da data dessa publicação, para quitar seus débitos com os
cofres públicos, sob pena de cancelamento da licença.
MAT. ........................................................................................................................................................... NOME
6027 ................................................................................................................ ROZENILDA MENEZES BRITO
9474 ........................................................................................................................... JOSÉ VIEIRA DE SOUZA
12892 ............................................................................................................ CANDIDO FERREIRA DOS REIS
13183 ........................................................................................................................ RITA DE CÁSSIA TORRES
12967 ..................................................................................................... CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA
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12485 ............................................................................................. ARMANDO PRETTO DA ROCHA FILHO
8745 ................................................................................................................ PEDRO DOMINGOS DA SILVA
11544 .................................................................................................................................. JOÃO IDAIR BOSSO
12067 ......................................................................................................................................... LEANDRO JATE
12238 ......................................................................................................................... JOÃO SIMIÃO DA SILVA

Campinas, 20 de Abril de 2006
ERIVELTO LUÍS CHACON
Diretor Administrativo Financeiro

(25, 26, 27/04)

COLSETEC – COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na SETEC – Serviços Técnicos Gerais, Autarquia Municipal
de Campinas, com sede na Praça Voluntários e 32 s/nº, Bairro Swift, CEP
13041-900, a Concorrência nº 06/2006, Edital nº 09/2006, referente a con-
tratação de firma especializada em segurança armada para prestação de serviços
no Prédio Sede e Mercado Municipal de Campinas, podendo os locais serem
alterados de acordo com a necessidade da Autarquia. Os interessados poderão
retirar o referido Edital junto à Setec até o dia 29/05/2006, às 16:30 horas.
Estando também disponível no endereço www. campinas. sp. gov. br/ setec.
Entrega dos Envelopes até dia 31/05/06, às 10:00 horas, no local acima
mencionado, sendo que a abertura dos Envelopes será no mesmo dia, ás 10:15
horas. Telefone para contato (0**19) 3234.41.81 Ramal 216.

Campinas, 26 de abril de 2006
LUÍS AUGUSTO ZANOTTI

Presidente da Colsetec

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2407, DE 26 DE ABRIL DE 2006
Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Academia

Campinense de Letras e a Sra. Luiza Passarella Scolfaro
A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito à ACADEMIA
CAMPINENSE DE LETRAS e a Sra. LUIZA PASSARELLA SCOLFARO, pelos
relevantes trabalhos prestados na área da cultura no município de Campinas.

Art. 2º - Aos homenageados serão entregues diplomas, conforme especificações
do artigo 17 da Resolução n° 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR DÁRIO SAADI
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 26 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2408, DE 26 DE ABRIL DE 2006
Concede o Diploma de Honra ao Mérito à Diversas Instituições

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Ficam concedidos Diplomas de Honra ao Mérito a IMUNOCAMP -
Clínicas de Vacinas e Diagnóstico em Alergias, I.C.C. Hospital e Pronto Socorro
do Coração, 11ª Brigada de Infantaria Leve e Escola Preparatória de Cadetes do
Exército, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas.

Art. 2º - Às instituições homenageadas serão entregues diplomas, conforme
especificações do artigo 17 da Resolução n° 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR PAULO OYA
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 26 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2409, DE 26 DE ABRIL DE 2006
Concede o Diploma Ana Nery ao Dr. José Reis Gabriel

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma Ana Nery ao Dr. JOSÉ REIS GABRIEL,
pelos relevantes serviços prestados a Campinas, especialmente na área da saúde.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue um pergaminho contendo um resumo
deste Decreto Legislativo.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR FRANCISCO SELLIN
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 26 DE ABRIL DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

A COOPBEL – Cooperativa dos Trabalhadores de Máquinas e
Aparelhos para Indústria de Celulose e Papel – com CNPJ 06.295.975/
0001-70 ,  com sede na Rua Jequit ibá,  298 – Parque dos Pinheiros –
Hortolândia/SP, CEP: 13184-561, por seu Presidente abaixo assinado, vem,
na forma do estatuto, CONVOCAR todos os Cooperados a comparecerem
e participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que realizar-
se-á no dia: 30/04/2004 (DOMINGO), na sede central do Sindicato dos
Metalúrgicos de Campinas e Região, situado à Rua Dr. Quirino, 560 – Centro
– Campinas/SP, no horário das 9:00 HORAS em primeira convocação e,
em não havendo número legal, uma hora após com qualquer número de
participantes em segunda convocação, para discussão e deliberação da
seguinte ORDEM DO DIA:
a) Proposta de Extinção/Encerramento da Cooperativa dos Trabalhadores
de Máquinas e Aparelhos para Indústria de Celulose e Papel - COOPBEL;
b) Discussão e deliberação sobre as propostas encaminhadas;
c) Autorização para o Presidente da Cooperativa encaminhar as propostas
aprovadas.

Campinas, 26 de abril de 2006
ROBERTO BERGO
Presidente da COOPBEL

SOCIEDADE  AMIGOS  DO  BAIRRO  DA  VILA  PADRE   MANOEL
DA  NÓBREGA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam todos os moradores do Bairro Vila Padre Manoel da Nóbrega
CONVOCADOS  a  part icipar da Assembléia Geral Ordinária  a  ser
realizada no dia 13 de maio de 2006 a partir das 9:00h na sua sede, sita à
Rua Erma, nº 170, Campinas SP para deliberarem sobre a seguinte PAUTA
DO DIA:
a) Eleição da Nova Diretoria
b) Assuntos Gerais
As chapas interesadas em concorrer deverão se inscrever até dez dias antes
do dia da Eleição com a atual Diretoria ou na Sede da Fundação Consabs, à
Rua Dr. Mascarenhas, nº 402 - Botafogo

UNIÃO ESPÍRITA ANTÔNIO CARLOS
CNPJ MF 46.109.484/0001-02

RECEITAS E DESPESAS DE 2005
RECEITAS
RENDIMENTOS NO PERÍODO
ALUGUEL PRÉDIO DO HOSPITAL ........................................................................... 111.240,00
MENSALIDADES, DONATIVOS SÓCIOS ...................................................................... 2.979,69
OUTRAS RECEITAS .............................................................................................................................
IMOBILIZADO ......................................................................................................................... 974,98
RECEITAS TOTAIS ....................................................................................................... 115.194,67
DESPESAS
DESPESAS NO PERÍODO
ENCARGOS: INSS FGTS PIS CONF. SIND. .................................................................. 12.698,68
ENCARG.: SALARIOS, TRANSP. ALIMENTO ............................................................ 48.016,82
ASSISTENCIAL ALIMENTOS REMÉDIOS .................................................................. 19.630,20
CPFL SANASA TELESP LUZ ÁGUA FONE ................................................................ 10.140,07
BANCÁRIAS TAXAS, JUROS e CPMF ................................................................................ 598,01
MATERIAL DE COPA e LIMPEZA ................................................................................... 1.482,69
MANUTENÇÃO PREDIAL .............................................................................................. 10.321,32
IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO .................................................................... 1.373,35
IPTU PMC E CREMESP CERTFICADO ........................................................................... 3.000,97
SEGUROS PREDIAIS .......................................................................................................... 2.698,82
ASSINATURA CORREIO POPULAR ................................................................................. 569,19
FESTAS REFRIGERANTES, SALGADOS .......................................................................... 159,64
PUBLICAÇÕES EM JORNAL ............................................................................................... 105,00
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS .......................................................................................... 150,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS PATRIMÔNIO ....................................................................... 974,98
MATERIAL e CUSTOS INFORMÁTICA ........................................................................... 2.378,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO .............................................................................................. 895,98
TOTAIS .............................................................................................................................. 115.194,67

BALANÇO GERAL DE 2005
ATIVO: CIRCULANTE DISPONÍVEL
CAIXA: DINHEIRO EM COFRE .......................................................................................... 136,29
BANESPA: CONTA CORRENTE ...................................................................................... 5.108,40
NOSSA CAIXA: CONTA CORRENTE .............................................................................. 5.186,93
CIRCULANTE DISPONÍVEL TOTAL ......................................................................... 10.431,62
PERMANENTE IMOBILIZADO
IMÓVEIS .......................................................................................................................... 1.389.906,89
MÓVEIS e UTENSÍLIOS .................................................................................................... 69.958,06
BIBLIOTECA ......................................................................................................................... 2.000,00
PERMANENTE IMOBILIZADO TOTAL ................................................................. 1.461.864,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2005 TOTAL ................................................................. 1.472.296,57
PASSIVO: CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2004 ................................................................................... 1.471.400,59
SUPERAVIT DE 2005 ............................................................................................................. 895,98
TOTAL ............................................................................................................................ 1.472.296,57

Campinas, 31 de dezembro de 2.005
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

NICODEMOS CLEMENTE SABARAENSE
Presidente

DONIZETI DE PAULA MOREIRA
1º Tesoureiro

FÁTIMA LUZ FERNANDES ALMEIDA
2ª Tesoureira - TC.CRC.SP. Nº. 99.216 O9

COMISSÃO DE CONTAS
ALICE ROSA DA SILVA

JOÃO ALBERTO UBIALE
HELMUT GALDIKS
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