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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA 
"C" DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO 

TOTALMENTE O   PROJETO DE LEI N° N° 256/2011 QUE 
"AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS A REALIZAR 

E CRIAR PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO 
LOCAL NOS DISTRITOS DE SOUSAS E JOAQUIM EGÍDIO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 
  J.PUBLIQUE-SE 

CAMPINAS, 03 DE JULHO DE 2012.
 PEDRO SERAFIM 

PREFEITO MUNICIPAL
 OFÍCIO Nº  318/12 - GP 
 Assunto:  Encaminha razões de veto total ao projeto de lei n° n° 256/2011 que  "Autoriza 
o Município de Campinas a realizar e criar programas de incentivo ao turismo local nos 
distritos de Sousas e Joaquim Egídio e dá outras providências" 
 SENHOR PRESIDENTE: 
Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos conferem os artigos 
50, alínea "c", 51, "caput", e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, resolvemos vetar 
totalmente o projeto de lei n° 256/2011  que  "Autoriza o Município de Campinas a realizar 
e criar programas de incentivo ao turismo local nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio 
e dá outras providências". 
Não obstante o intuito meritório do projeto, razões de ordem constitucional e legal recomen-
dam o veto total à proposição, senão vejamos:
Inicialmente, verifi ca-se que o projeto de lei implica em indevida intervenção do Poder 
Legislativo Municipal em seara que não lhe concerne, posto que a gerência administrativa 
do Município compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, que administra con-
centrando suas atribuições de planejamento, organização e direção.
Portanto, qualquer proposta originária do Legislativo nessa matéria é inconstitucional por afronta ao 
princípio da independência e harmonia dos Poderes, consagrado no art. 5º cc art. 144 da Constituição 
do Estado de São Paulo, que preconiza a observância pelo Município dos princípios constitucionais 
estabelecidos pela Constituição Federal e na própria Constituição Estadual. 
Outrossim, cabe salientar que o fato de ser a lei meramente autorizativa não lhe retira o efeito 
de dispor sobre matéria alheia à iniciativa dos parlamentares, conforme magistério do Ilustre 
Professor Desembargador Vasco Della Giustina em sua Obra "Leis Municipais e seu Controle 
Constitucional pelo Tribunal de Justiça", Ed. Livraria do Advogado, p. 168/169:  "não elide, 
não suprime, não elimina o fato de estar ela dispondo - ainda que de forma meramente 
autorizativa - sobre matéria que é reservada à iniciativa privativa do Poder Executivo...
Em suma, a natureza teleológica da Lei, seja ela para 'autorizar' ou para 'determinar' não 
elide a inconstitucionalidade por vício de iniciativa" .
Sobre o tema, cabe transcrever entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,  in verbis :
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei municipal de Itararé, que dis-
ciplina o programa de incentivo aos vendedores ambulantes do município, por ocasião de 
eventos ali realizados - Lei autorizativa que, a pretexto de apenas autorizar a administração 
a criar um programa de incentivo, na verdade compele a administração a adotar uma política 
pública imposta pelo parlamento - Norma de iniciativa viciada e insuscetível de ingressar no 
ordenamento - Ação Direta procedente.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 138.568-0/3 - São Paulo - Órgãos Especial - Rela-
tor: Renato Nalini - 14.03.07 - V.U.)
Cabe aduzir ainda que, mesmo que fosse viável o projeto nos termos propostos, a presente inicia-
tiva apresenta características de lei tributária benéfi ca ao autorizar a concessão de incentivos fi s-
cais. Com efeito, o projeto de lei dessa natureza deve ser pautado pelas normas orçamentárias e 
constitucionais e não pela singela vontade do legislador. Qualquer renúncia de receita decorrente 
de aplicação de lei impõe prévia análise dos órgãos técnicos do Município, com observância ao 
artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para somente após, e se for o caso, encaminhar-se o 
projeto de lei à apreciação da E. Casa de Leis. 
Por consequência, em virtude das implicações fi nanceiras e orçamentárias decorrentes de 
sua aplicação, a iniciativa pertence à competência privativa do Chefe do Executivo, sendo 
inviável a sua apresentação por meio de proposição parlamentar, visto afrontar o princípio 
constitucional da independência e harmonia entre os poderes ( art. 2º, art. 75, XVI e art. 
166 da Lei Orgânica do Município c.c. artigos 5º, 47, incisos XI e XVII, 111, 144 e 174, da 
Constituição do Estado de São Paulo).
Nesse passo, cumpre mencionar o julgado recente na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 285353-44- 2011.8.26.0000 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,,  in 
verbis :
 Acão Direta de Inconstitucionalidade.  Lei n° 864/2011 do Município de São Manuel, que 
exclui a área de garagem edifi cada da base de cálculo do IPTU. Vício de iniciativa. Matéria 
de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo. Ofensa ao princípio da separação de poderes. 
Ofensa aos arts. 5º, 144, 174 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade reconhecida. 
Ação procedente.
Por último, o projeto em tela também se afasta do ordenamento constitucional quando impõe 
ao Executivo a obrigação de regulamentar a lei (artigo 3º), visto tratar-se de matéria de compe-
tência privativa do Chefe do Poder Executivo (Constituição Federal, art. 84, IV; Constituição 
Estadual, art. 47, III, Lei Orgânica do Município, art. 75, VIII).
Essas as razões do veto total ao projeto de lei de nº 256/2011, medida que aguardamos seja 
mantida por essa Egrégia Casa de Leis. 
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos de estima 
e respeito. 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 EXMO. SR.
 VEREADOR THIAGO FERRARI 
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

 NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA 
"C" DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO 

TOTALMENTE O   PROJETO DE LEI N° N° 194/2012, QUE: 
"OBRIGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
A INSTALAR RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES, 

SINALIZAÇÃO ESPECIAL PARA DEFICIENTES VISUAIS 
NO PISO E ELEVADORES, NAS ESCOLAS ONDE 

FUNCIONAM SEÇÕES ELEITORAIS NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS". 
  J.PUBLIQUE-SE 

CAMPINAS, 03 DE JULHO DE 2012.
 PEDRO SERAFIM 

PREFEITO MUNICIPAL
 OFÍCIO Nº  319/12 - GP 
 Assunto:  Encaminha razões de veto total ao Projeto de lei n° 194/2012, que:  "Obriga a 
Prefeitura Municipal de Campinas a instalar rampas de acesso a cadeirantes, sinalização 
especial para defi cientes visuais no piso e elevadores, nas escolas onde funcionam seções 
eleitorais no Município de Campinas". 
 SENHOR PRESIDENTE: 
Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos conferem os artigos 
50, alínea "c", 51, "caput", e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, resolvemos vetar 
totalmente o projeto de lei n° 194/2012, que: " Obriga a Prefeitura Municipal de Campinas 
a instalar rampas de acesso a cadeirantes, sinalização especial para defi cientes visuais no 
piso e elevadores, nas escolas onde funcionam seções eleitorais no Município de Campinas ".
Não obstante o intuito meritório do projeto, razões de ordem constitucional e legal recomen-
dam o veto total à proposição, senão vejamos:
No que diz respeito aos aspectos constitucionais, constata-se que o projeto, ao conferir de 
forma concreta atribuições aos órgãos do Poder Executivo, adentra em seara que não lhe 
concerne, posto que a gerência administrativa do Município no que tange aos serviços pú-
blicos é atividade própria do Chefe do Poder Executivo, a quem compete, com exclusivi-
dade, propor projetos de lei que disponham sobre atribuições dos órgãos da Administração 
Pública Direta e Indireta e Fundações, nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei Orgânica 
do Município.
Assim, a ingerência do Legislativo no campo de atuação do Executivo caracteriza usurpação 
das funções do Chefe do Executivo, ferindo, consequentemente, o princípio da indepen-
dência e harmonia entre os Poderes, estabelecido no art. 2.º da Constituição Federal, bem 
como afrontando o disposto no art. 5º e nos incisos II e XIV do art. 47, do Constituição do 
Estado de São Paulo. 
A par do vício de iniciativa, constata-se que as obrigações impostas à Prefeitura pela inicia-
tiva implica na criação de despesas, em desrespeito aos preceitos do art. 25, da Constituição 
de Estado de São Paulo e art. 48 da Lei Orgânica do Município, visto que a indicação gené-
rica vinculando dotações orçamentárias da Secretaria da Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social para realizar obras em unidades da Secretaria Municipal de Educação, além de não 
atender ao disposto nos precitados dispositivos, implica, mais uma, vez, em invasão na área 
de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, ao qual compete disciplinar even-
tual remanejamento de verbas, atendida a legislação pertinente. 
De outra parte, a matéria atinente aos eleitores portadores de defi ciência foi disciplinada 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, que editou a Resolução nº 21.008/2002,  in verbis : 
"Art. 1º Os juízes eleitorais, sob a coordenação dos tribunais regionais eleitorais, deverão 
criar seções eleitorais especiais destinadas a eleitores portadores de defi ciência.
§ 1º Nos municípios em que não for possível a criação de seção unicamente para esse fi m, o 
juiz eleitoral poderá designar uma das seções existentes para também funcionar como seção 
especial para eleitores portadores de defi ciência.
§ 2º As seções especiais de que cuida este artigo deverão ser instaladas em local de fácil 
acesso, com estacionamento próximo e instalações, inclusive sanitárias, que atendam às 
normas da ABNT NBR 9050.
Art. 2º Os eleitores portadores de defi ciência que desejarem votar nas seções especiais de 
que cuida o artigo anterior deverão solicitar transferência para aquelas seções até 151 dias 
antes das eleições (art. 91 da Lei nº 9.504/97).
Art. 3º Até noventa dias antes das eleições, os eleitores portadores de defi ciência que vo-
tam em seções especiais poderão comunicar ao juiz eleitoral, por escrito, suas restrições e 
necessidades, a fi m de que a Justiça Eleitoral, se possível, providencie os meios e recursos 
destinados a facilitar-lhes o exercício do voto.
Parágrafo único. As urnas eletrônicas, instaladas em seções especiais para eleitores portado-
res de defi ciência visual, conterão dispositivo que lhes permita conferir o voto assinalado, 
sem prejuízo do sigilo do sufrágio.
Art. 4º Os tribunais regionais eleitorais farão ampla divulgação das regras estabelecidas 
nesta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação."
Assim, considerando que compete à Justiça Eleitoral disciplinar a criação de seções eleito-
rais especiais destinadas a eleitores portadores de defi ciência, não sendo imposta a deter-
minação de que todas as seções eleitorais sejam adaptadas para esse fi m, observa-se que 
o presente projeto desborda da competência municipal legislativa prevista na Lei Maior.
Essas as razões do veto total ao projeto de lei em tela, medida que aguardamos seja mantida 
por essa Egrégia Casa de Leis. 
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos de estima 
e respeito. 
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 EXMO. SR.
 VEREADOR THIAGO FERRARI 
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
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 NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA 
"C" DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO 

TOTALMENTE O   PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 07/2007, QUE "ACRESCENTA O ARTIGO 145 A AO 

CAPÍTULO X DA EXECUÇÃO DE OBRAS - SEÇÃO I DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 09, DE 23 DE DEZEMBRO DE 

2003(CÓDIGO DE PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E 
EDIFICAÇÕES). 

  J.PUBLIQUE-SE 
CAMPINAS, 03 DE JULHO DE 2012.

 PEDRO SERAFIM 
PREFEITO MUNICIPAL

 OFÍCIO Nº  320/12 - GP 
 Assunto:  Encaminha razões de veto total ao  PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
nº 07/2007, que "acrescenta o artigo 145 A ao Capítulo X da Execução de Obras - 
Seção I da Lei Complementar nº 09, de 23 de dezembro de 2003(Código de Projetos e 
Execuções de obras e Edifi cações). 
 SENHOR PRESIDENTE: 
Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos conferem os 
arts. 50, alínea "c", 51, "caput", e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, resolve-
mos vetar totalmente o projeto de lei complementar nº 07/2007, que "acrescenta o ar-
tigo 145 A ao Capítulo X da Execução de Obras - Seção I da Lei Complementar nº 09, 
de 23 de dezembro de 2003(Código de Projetos e Execuções de obras e Edifi cações)."
Não obstante as nobres razões que inspiraram o projeto de lei em tela, motivos de or-
dem constitucional e de mérito determinam o veto total à proposição, senão vejamos:
De início, importante destacar que tanto a alteração do Código de obras promovida 
pelo artigo 1º da proposição aprovada, como a determinação constante do art. 2º da 
proposição, implicam a instalação de equipamento de sistema de aquecimento de água 
por energia solar em todas as novas edifi cações de uso residencial e nas edifi cações 
não residenciais indicadas no artigo 3º, sem levar em conta os custos decorrentes de tal 
imposição e também sem considerar as condições geográfi cas, topográfi cas e de área 
útil à captação de energia solar em face dos variados e diferentes empreendimentos 
residenciais e não residenciais passíveis de aprovação, no Município.
Também necessário frisar que existem outras tecnologias e fontes de energia eventu-
almente mais efi cazes e até mesmo mais econômicas que o uso da energia solar, que 
não dispensa a instalação de sistemas outros, já que em determinados períodos, a falta 
de incidência da radiação solar torna o sistema dependente de outras fontes de energia.
Assim, não parece de interesse público a obrigação peremptória de utilização de um 
sistema de energia que poderá se mostrar inadequado, especialmente para edifi cações 
residenciais multifamiliares e também em imóveis nos quais a incidência da radiação 
solar seja prejudicada por outros edifícios, pela topografi a e até mesmo pela arborização. 
Por outro lado, as disposições do projeto de lei complementar em apreço confi guram 
verdadeira determinação concreta à administração municipal, em confl ito, portanto, 
com as prerrogativas próprias do Executivo de administrar os bens públicos e os ser-
viços municipais, incorrendo em violação ao princípio da independência e harmonia 
entre os Poderes, não se podendo olvidar que a competência para propor projetos de 
lei que disponham sobre atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da Admi-
nistração Pública Direta, Indireta e Fundações é "exclusiva" do Prefeito Municipal.
Assim, verifi ca-se que a proposição mostra-se inconstitucional por ofensa aos artigos 
5º, 24, §2º, item 2, 47, II, XI e XIV, da Constituição do Estado de São Paulo.
Por outro lado, as determinações do projeto de lei complementar ora criticado, im-
plicam a geração de despesa, sem a indicação dos recursos necessários próprios para 
atender aos novos encargos, conforme determina o art. 25 da Constituição Estadual.
Essas, portanto, as razões do veto total ao projeto de lei em tela, medida que aguarda-
mos seja mantida por essa Egrégia Casa de Leis. 
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos de 
estima e respeito. 
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 EXMO. SR.
 VEREADOR THIAGO FERRARI 
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

 NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA 
"C" DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO 

PARCIALMENTE O   PROJETO DE LEI N.º 51/2012, 
QUE "ESTABELECE NORMAS PARA A REALIZAÇÃO 

DE CONCURSOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS". 
  J.PUBLIQUE-SE 

CAMPINAS, 03 DE JULHO DE 2012
 PEDRO SERAFIM 

PREFEITO MUNICIPAL
 OFÍCIO Nº 321/2012-GP
Assunto :: Encaminha razões de veto parcial ao PROJETO DE LEI N.º 51/2012, que 
"estabelece normas para a realização de concursos públicos na administração pública 
do Município de Campinas e dá outras providências".
 SENHOR PRESIDENTE: 
Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos conferem os 
artigos 50, alínea "c", 51, "caput", e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, re-
solvemos vetar parcialmente o projeto de lei n° 51/2012, que "estabelece normas para 
a realização de concursos públicos na administração pública do Município de Campi-
nas e dá outras providências", medida que se opõe ao  caput  do art. 23 da proposição.
Em que pese o nobre intuito do vereador de acrescer por emenda a obrigatoriedade de 
envio de carta ao candidato quando da convocação para a reunião de preenchimento de 
vagas, para o endereço por ele declarado no ato de inscrição, com ciência inequívoca, 
determinando o horário, o dia e local para a apresentação do candidato, paralelamente 
à convocação pelo Diário Ofi cial, verifi ca-se que tal medida nãos e mostra adequada.
Primeiramente necessário destacar que tal procedimento não foi contemplado na pro-
posta encaminhada pelo Executivo exatamente pelos problemas atualmente enfrenta-
dos pela administração com o envio de telegramas, que ensejam recursos decorrentesa 
do não recebimento pelos candidatos e outros erros, decorrente da utilização de servi-
ços de terceiros, no caso, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Não obstante, podemos asseverar que atualmente existem recursos de comunicação 
que permitem aos candidatos o acompanhamento regular dos concursos, sendo certo 

que as convocações deverão ser publicadas tanto no Diário Ofi cial Eletrônico como 
também fi car disponíveis de forma ainda mais visível na página do Município na  inter-
net,  sendo viável, ainda, o envio da informação da convocação por meio de endereços 
eletrônicos dos candidatos, medidas que se mostram mais simples, efi cazes e menos 
onerosas.
Por outro lado, verifi ca-se que a emenda apresentada acaba por acarretar aumento 
da despesa, o que é constitucionalmente vedado, nos termos do art. 24, § 5º, 1 da 
Constituição do Estado de São Paulo, além de adentrar matéria eminentemente admi-
nistrativa, também de competência exclusiva do Prefeito, nos termos do art. 47, II, da 
Constituição Estadual, dipositivos que se aplicam também ao Município, 
Essas as razões do veto ao caput do art. 23 do projeto de lei nº 51/2012, medida que 
aguardamos seja mantida por essa Egrégia Casa de Leis. 
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos de 
estima e respeito.

 PEDRO SERAFIM 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 EXMO. SR. 
 VEREADOR THIAGO FERRARI 
 DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 LEI N. 14.306 DE 03 DE JULHO DE 2012 
ESTABELECE AS NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS 

PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAM-
PINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - A abertura de concurso público far-se-á mediante autorização do Chefe do 
Poder Executivo do Município. 
Art. 2º - Os concursos serão de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza 
e complexidade do cargo ou emprego.
Art. 3º - A avaliação psicológica dos candidatos, de caráter eliminatório, poderá ser 
considerada como etapa do concurso, a critério exclusivo da Administração Pública.
Art. 4º - O prazo de validade dos concursos públicos será de até 02 (dois) anos, con-
tado da data de publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, 
por igual período.
Parágrafo único - A Administração Pública poderá proceder à abertura de novo con-
curso durante o prazo de validade do anterior, respeitando-se, para a nomeação, a 
prioridade dos candidatos aprovados anteriormente. 
 CAPÍTULO I 
 DOS EDITAIS 
Art. 5º - A divulgação do concurso far-se-á por meio da publicação de edital no Diário 
Ofi cial Eletrônico do Município.
Art. 6º - O Edital deverá prever:
I - cargos a serem providos com seus respectivos vencimentos e jornada;
II - requisitos gerais para inscrição;
III - documentos que os candidatos deverão apresentar no ato da posse;
IV - data prevista da realização das provas;
V - natureza e forma das provas, o valor relativo e o critério para determinação da 
média da prova;
VI - valor e natureza dos títulos a serem considerados quando se tratar de concurso 
de provas e títulos;
VII - critérios especiais de desempate;
VIII - valor e as condições de pagamento de taxa de inscrição;
IX - prazo de validade do concurso e outras informações que forem julgadas necessárias;
X - o procedimento para a inscrição dos candidatos doadores de sangue visando à 
isenção da taxa de inscrição nos termos da Lei Municipal nº 13.550/09;
XI - os critérios da avaliação psicológica quando considerada uma etapa do concurso.
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XII - condições para recursos.
Parágrafo único - Fica vedada a realização do concurso público destinado à formação 
de cadastro de reserva.
 CAPÍTULO II 
 DOS CANDIDATOS 
Art. 7º - Poderão candidatar-se aos cargos e empregos públicos todos os cidadãos que 
preencham os seguintes requisitos:
a) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade brasileira portuguesa, ter 
reconhecido o gozo dos direitos políticos, conforme o disposto no art. 13 do Decreto 
nº 70.436, de 18 de abril de 1972;
b) ter completado 18 anos de idade até a data da posse;
c) estar no gozo dos direitos políticos;
d) estar quite, se do sexo masculino, com as obrigações militares; 
e) haver votado nas últimas eleições realizadas antes da inscrição ou ter justifi cado a 
ausência;
f) atender aos requisitos solicitados para o provimento do cargo e aos demais requisi-
tos previstos em Edital.
 CAPÍTULO III 
 DAS INSCRIÇÕES 
Art. 8º - A inscrição será realizada com base nas regras estabelecidas no edital que 
regulamentará o concurso público.
Art. 9º - Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor pago a título de taxa de 
inscrição.
Art. 10 - No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências con-
tidas no artigo 8º desta lei, mas o candidato que não as satisfi zer, mesmo que inscrito 
e aprovado, será automaticamente eliminado do concurso.
Art. 11 - O pedido de inscrição ao concurso implicará no conhecimento e na aceitação 
dos elementos indispensáveis à inscrição.
 CAPÍTULO IV 
 DAS PROVAS 
Art. 12 - A natureza das provas dependerá da característica de cada cargo em concurso, 
observando-se que:
I - as provas práticas serão aplicadas dependendo da especifi cidade do cargo;
II - as provas de caráter eliminatório serão determinadas para cada concurso.
Art. 13 - As provas escritas, sob pena de nulidade, não serão assinadas e nem conterão 
qualquer sinal que permita a identifi cação do autor.
Parágrafo único - Em caso de correção por processo eletrônico o candidato poderá 
ser identifi cado.
Art. 14 - Não será permitida, em hipótese alguma, a realização de provas fora do local 
designado.
Art. 15 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o 
horário estabelecido.
Art. 16 - Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo ale-
gado, nem aplicação de provas fora do horário previsto. 
Art. 17 - O não comparecimento a uma das provas excluirá, automaticamente, o can-
didato do concurso.
Art. 18 - Poderá ser exigida a apresentação de títulos aos candidatos habilitados.
Parágrafo único - Os títulos serão entregues na forma e em datas a serem determinadas 
em edital do concurso.
 CAPÍTULO V 
 DO JULGAMENTO 
Art. 19 - As provas terão notas e serão avaliadas segundo os critérios estabelecidos em 
edital para cada concurso.
Art. 20 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior ao mínimo estabelecido em edital.
 CAPÍTULO VI 
 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
Art. 21 - Os candidatos habilitados deverão ser classifi cados em ordem decrescente da 
nota fi nal, em listas de classifi cação por cargo e/ou especialidade.
Art. 22 - Após a aplicação dos critérios especiais defi nidos em edital, em caso de em-
pate na classifi cação terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
I - tiver maior idade entre os candidatos com 60 (sessenta) anos ou mais, conforme o 
disposto no artigo 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;
II - o que tiver maior número de fi lhos dependentes menores de 18 anos ou civilmente 
incapazes ou relativamente incapazes na forma do Código Civil;
III - o mais idoso.
 CAPÍTULO VII 
 DO PROVIMENTO DE CARGOS 
 Art. 23 -VETADO  
Parágrafo único - Será automaticamente excluído do concurso o candidato que não 
comparecer no horário, data e local estabelecidos na convocação.
Art. 24 - O candidato que recusar a nomeação, ou nomeado, que deixar de tomar posse 
ou de entrar em exercício, perderá os direitos decorrentes de sua classifi cação e/ou 
nomeação.
Art. 25 - É facultado à Prefeitura Municipal de Campinas exigir dos candidatos no-
meados, além da documentação prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Campinas e no edital, outros documentos comprobatórios de bons ante-
cedentes morais e criminais que julgar necessários.
Art. 26 - Por ocasião da admissão, os candidatos serão submetidos a exame médico 
de caráter eliminatório.
Parágrafo único - No caso de reprovação no exame referido neste artigo, o candidato 
terá direito a recurso, que será submetido à junta médica indicada pela Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas no prazo estabelecido no decreto regulamentador.
 CAPÍTULO VIII 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 27 - A inscrição do candidato importará no conhecimento e na aceitação tácita das 
condições do concurso público, tais como se acham estabelecidas na edital.
Art. 28 - A inexatidão das afi rmativas ou a irregularidade de documentos ou outras 
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verifi cadas posterior-
mente, eliminarão o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos decor-
rentes da inscrição.
Art. 29 - De acordo com a legislação vigente, 5% (cinco por cento) das vagas existen-
tes serão destinadas aos portadores de defi ciência.
Parágrafo único - Para cálculo do número de vagas, nos termos deste artigo, serão 
desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade 
superior as frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos). 
Art. 30 - Inexistindo candidatos portadores de defi ciência habilitados nas provas e nos 
exames médicos previstos na Lei nº 6.075/89, as vagas serão preenchidas por candida-
tos não portadores de defi ciência.

Art. 31 - O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, aos processos seletivos internos 
e externos.
Art. 32 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 33 - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 6.298, 
de 26 de outubro de 1990, nº 6.322, de 12 de dezembro de 1990, nº 6.790, de 04 de 
dezembro de 1991 e nº 8.191, de 22 de dezembro de 1994.
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 PEDRO SERAFIM  
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  AUTORIA:  EXECUTIVO MUNICIPAL 
 PROTOCOLADO Nº  09/10/15487

 NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA 
“C” DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO 

PARCIALMENTE O   PROJETO DE LEI N°136/2012, QUE 
“ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO ARTIGO 1º DA LEI 

Nº 14.195, DE 10 DE JANEIRO DE 2012, QUE DISPÕE 
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS FARMÁCIAS E 

DROGARIAS MANTER A DISPOSIÇÃO DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL, COMPUTADOR ADAPTADO 
PARA CONSULTA DE MEDICAMENTOS NA FORMA QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
  J.PUBLIQUE-SE 

CAMPINAS, 03 DE JULHO DE 2012
 PEDRO SERAFIM 

PREFEITO MUNICIPAL
 OFÍCIO Nº 322/2012-GP
Assunto :: Encaminha razões de veto parcial ao PROJETO DE LEI N.º 136/2012, que 
“acrescenta dispositivos ao artigo 1º da Lei nº 14.195, de 10 de janeiro de 2012, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias manter a disposição dsas 
pessoas com defi ciência visual, computador adaptado para consulta de medicamentos 
na forma que especifi ca e dá outras providências”
 SENHOR PRESIDENTE: 
Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos conferem os 
artigos 50, alínea “c”, 51, “caput”, e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, re-
solvemos vetar parcialmente o projeto de lei n°136/2012, que “acrescenta dispositivos 
ao artigo 1º da Lei nº 14.195, de 10 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a obrigato-
riedade das farmácias e drogarias manter a disposição dsas pessoas com defi ciência 
visual, computador adaptado para consulta de medicamentos na forma que especifi ca 
e dá outras providências”
Não obstante o intuito meritório do projeto de lei em foco, razões de ordem consti-
tucional recomendam o veto à alínea “b” do § 3º do art. 1º, acrecentada ao art. 1º da 
Lei nº 14.195, de 10 de janeiro de 2012, visto que a proteção à pessoa com defi ciência 
sensorial não se deve pautar pela capacidade econômica do estabelecimento e sim pelo 
atendimento adequado, que, no caso, como eleito pelo legislador, consiste na presença 
do responsável técnico, conforme consta do art. 15 da Lei Federal nº 5.991, de de 17 
de dezembro de 1973.
Assim, verifi ca-se que o tratamento diferido aos establecimentos, conforme consta do 
dispositivo ora criticado, mostra-se inconstitucional por ofensa ao princípio da isono-
mia, inscrito no art. 5º da Constituição Federal e também ao disposto no art. 144 da 
Constituição do Estado de São Paulo.
Essas as razões do veto parcial ao projeto de lei em tela, medida que aguardamos seja 
mantida por essa Egrégia Casa de Leis. 
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos de 
estima e respeito. 

 PEDRO SERAFIM 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 EXMO. SR. 
 VEREADOR THIAGO FERRARI 
 DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 LEI N. 14.307 DE 03 DE JULHO DE 2012 
ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO ARTIGO 1º DA LEI Nº 14.195, DE 10 
DE JANEIRO DE 2012, QUE “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DAS FARMÁCIAS E DROGARIAS A MANTER A DISPOSIÇÃO DAS PES-
SOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, COMPUTADOR ADAPTADO PARA 
CONSULTA DE MEDICAMENTOS NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Acrescenta o § 3º, letras “a” e “b” ao artigo 1º da Lei nº 14.195, de 10 de 
janeiro de 2012, com as seguintes redações: 
“Artigo 1º -.................................................................
I -...............................................................................
II -..............................................................................
III -.............................................................................
IV -.............................................................................
V -..............................................................................
§ 1º -..............................................................................
§ 2º -..............................................................................
§ 3º - O cumprimento do disposto no  caput  do artigo 1º e seus parágrafos 1º e 2º, será 
facultativo para as farmácias e drogarias que: (NR)
a) possuem responsável técnico inscrito no Conselho Regional de Farmácia de São 
Paulo; (NR)
 b) VETADO 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
  AUTORIA:  VER. FRANCISCO SELLIN 
 PROTOCOLADO Nº 12/08/05527 
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 LEI Nº 14.308 DE 03 DE JULHO DE 2012 
 AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRENO MUNICIPAL À UNIÃO 
PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE POLÍ-

CIA FEDERAL EM CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica desincorporada da classe de bens de uso especial e transferida para a 
classe de bens dominicais, a área a seguir descrita:
“área institucional 1, resultante da subdivisão da área designada como remanescente 2 
a qual por sua vez é resultante da Gleba 20 desmembrada do remanescente do Quinhão 
I, da Gleba II da Fazenda São Quirino, Quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com 
área de 13.469,54m² e as seguintes medidas e confrontações: 22,11m confrontando 
com a Avenida Carlos Grimaldi; 6,48m defl ete à esquerda, 115,05m defl ete à esquer-
da, 57,05m defl ete à direita, mais 118,23m pelo lado direito, confrontando com a viela 
para pedestres 2 e com a área institucional, ambos do Residencial Vila Verde; do lado 
esquerdo mede 73,65m, defl ete à direita 48,28m, onde confronta com o Lote 20 A1 
e com o Lote 20 A2; 49,90m nos fundos onde confronta com o lote 20 A3, conforme 
Matrícula 100.249 do Primeiro Registro de Imóveis de Campinas”.
Art. 2º - Fica autorizada a doação da área descrita no art. 1º desta Lei à União, para fi ns 
de instalação da sede do Departamento de Polícia Federal em Campinas. 
Art. 3º - A donatária fi ca obrigada a dar à área objeto desta doação a destinação previs-
ta no art. 2º desta Lei, no prazo de 5 (cinco) anos, contados de sua publicação. 
§ 1º - Na hipótese da donatária não atender às condições deste artigo, fi ndo o prazo 
estipulado ou se desvirtuada a fi nalidade da doação, a área reverterá ao patrimônio 
municipal sem ônus para a Municipalidade.
§ 2º - Em caso de reversão, as benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel pas-
sarão a integrar o patrimônio municipal, independentemente de qualquer indenização.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do donatário.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
  AUTORIA:  VER PEDRO SERAFIM
 PROTOCOLADO Nº:  12/08/06077
 

 LEI Nº 14.309 DE 03 DE JULHO DE 2012 
 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL 

ESPECIAL AO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2012 - LEI Nº 14.183, DE 
22 DE DEZEMBRO DE 2011. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional espe-
cial ao Orçamento Programa de 2012, Lei nº 14.183, de 22 de dezembro de 2011, no 
montante de R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais) na Unidade Gestora nº 
523000, Serviços Técnicos Gerais - SETEC. 
Art. 2º - O montante citado no Art. 1º desta Lei será adicionado nas seguintes ações:

Nº UNIDADE 
GESTORA NOME UG Nº AÇÃO VALOR

523000 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 244 100.000,00
523000 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 564 2.000.000,00
523000 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 565 3.000.000,00

Art. 3º - Os recursos que darão cobertura às ações descritas no Art. 2º serão os prove-
nientes das seguintes fontes: 
I - R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) através do superávit fi nanceiro na 
Autarquia Municipal SETEC - Serviços Técnicos Gerais, conforme disposto no inciso 
I, § 1º, Art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II - por anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
DOTAÇÃO VALOR
523000.52303.23.692.1009.4188.459062.04.100000 R$ 1.000.000,00

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
  Autoria:  Executivo Municipal
 Protocolado nº:  12/08/05790
 

  

 LEI Nº 14.310 DE 03 DE JULHO DE 2012 
 DENOMINA “PARQUE LINEAR JOSÉ MINGONE” O PARQUE 

LINEAR DO RIO CAPIVARI. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominado  PARQUE LINEAR JOSÉ MINGONE,  o Parque Linear 
do Rio Capivari, localizado na região sudoeste da cidade. 
Art. 2º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
  AUTORIA:  VER RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI
 PROTOCOLADO Nº:  12/08/02893

 LEI Nº 14.311 DE 03 DE JULHO DE 2012 
 DENOMINA RUA MANUEL CANDIDO UMA VIA PÚBLICA DO MUNI-

CÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominada  RUA MANUEL CANDIDO,  a Rua 02 do loteamento PARQUE 
DAS SAPUCAIAS, com início na Rua 01 e término na Rua 06, no mesmo loteamento. 
Art. 2º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
  AUTORIA:  VER DARIO JORGE GIOLO SAADI
 PROTOCOLADO Nº:  10/08/10985
 

  

 LEI Nº 14.312 DE 03 DE JULHO DE 2012 
 DENOMINA RUA ADILSON ANTONIO PONDIAN UMA VIA PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominada  RUA ADILSON ANTONIO PONDIAN,  a Rua 10 do 
loteamento RESIDENCIAL FLÁVIA, com início na Rua 02 e término na Rua 05, no 
mesmo loteamento. 
Art. 2º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
  AUTORIA:  VER FRANCISCO SELLIN
 PROTOCOLADO Nº:  11/08/11479
 

  

 LEI Nº 14.313 DE 03 DE JULHO DE 2012 
 DENOMINA PRAÇA DIAMANTINO HENRIQUES FERREIRA MARQUES 

UMA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominada  PRAÇA DIAMANTINO HENRIQUES FERREIRA 
MARQUES,  a Praça 04, localizada no loteamento ALPHAVILLE DOM PEDRO, 
perimetrada pela Avenida das Calêndulas (Av. 01 - Pista 1A), Avenida Alphaville (Av. 
01) e Rua dos Sândalos (Rua 09), no mesmo loteamento. 
Art. 2º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
  AUTORIA:  VER SEBASTIÃO CARLOS TORRES
 PROTOCOLADO Nº:  12/08/03599
 

  

 LEI Nº 14.314 DE 03 DE JULHO DE 2012 
 ALTERA A LEI Nº 14.101, DE 26 DE JULHO DE 2011, QUE “DISPÕE 
SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O ANO DE 2012, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica acrescido ao Anexo de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias de 2012, Lei nº 14.101, de 26 de julho de 2011, na Unidade Gestora nº 
523000 - Serviços Técnicos Gerais - SETEC, 03 (três) novos Programas e 03 (três) 
novas Ações.
Art. 2º - Os Programas e as Ações citados no Art. 1º são os especifi cados no Anexo 
que integra esta Lei. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.  

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
  AUTORIA:  EXECUTIVO MUNICIPAL
 PROTOCOLADO Nº:  12/08/05791
 

  

 LEI Nº 14.315 DE 03 DE JULHO DE 2012 
 ALTERA A LEI Nº 13.748, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE “DISPÕE 

SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2010/2013”. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica acrescido ao Anexo da Lei nº 13.748, de 14 de dezembro de 2009, na 
Unidade Gestora nº 523000 - Serviços Técnicos Gerais - SETEC, 03 (três) novos 
Programas e 03 (três) novas Ações.
Art. 2º - Os Programas e as Ações citados no Art. 1º são os especifi cados no Anexo 
que integra esta Lei. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 AUTORIA:  EXECUTIVO MUNICIPAL
 PROTOCOLADO Nº:  11/10/54572
 

 DECRETO Nº 17.642 DE 03 DE JULHO DE 2012 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR NO VALOR DE R$ 212.000,00 (DUZENTOS E DOZE MIL REAIS) 
AO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO 

COMUNITÁRIA - FUMEC. 
  O   PREFEITO   DE   CAMPINAS , no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com o disposto no Artigo 4º, § 1º, da Lei Municipal nº 14.183 de 22 de dezembro de 2011.
 D  E  C  R  E  T  A  : 

 Artigo 1º -  Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$ 212.000,00 (Duzentos e 
Doze Mil Reais ), suplementar ao Orçamento Programa vigente, da Fundação Munici-
pal para Educação Comunitária - FUMEC, nas seguintes classifi cações: 

SUPLEMENTAR:
60.4000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
60.402 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
12.366.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
01-220-000 ENSINO FUNDAMENTAL .............................................................................. R$ 150.000,00
 33.90.36   OUTROSSERVIÇOS   DE   TERCEIROS   -   PES.   FÍSICA 
01-220-000 ENSINO FUNDAMENTAL ................................................................................ R$ 60.000,00
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01-220-000 ENSINO FUNDAMENTAL .................................................................................. R$ 2.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................. R$ 212.000,00

 Artigo 2º -  O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
niente de anulação parcial no referido Orçamento Programa, da seguinte classifi cação:
ANULAR:
60.4000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
60.402 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
12.366.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01-220-000 ENSINO FUNDAMENTAL .............................................................................. R$ 212.000,00
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 Artigo  3º  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Artigo 4º -  Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 Campinas, 03 de julho de 2012 

 PEDRO SERAFIM  
 Prefeito Municipal 

 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 
 Presidente Da FUMEC 

 DECRETO ELABORADO NO SETOR DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO DA FUMEC, DE ACORDO 
COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO Nº 12/10/27277 E PUBLICADO NO DEPAR-
TAMENTO DE EXPEDIENTE, DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.
 

 ALCIDES MAMIZUKA 
 Secretário-chefe De Gabinete Do Prefeito 

  

 DECRETO Nº 17.643 DE 03 DE JULHO DE 2012 
 Altera a redação do inciso XII do art. 5° do Decreto n° 17.595, de 23 de 
maio de 2012, que “Aprova os Planos de Arruamento e Loteamento da 

Gleba de Terras designada por Gleba 31, Quarteirão 30.014, remanescen-
te da área de terras designada sub área B, com área de 3.155.350,00 m², 

oriunda da unifi cação da área remanescente da sub área B, desmembrada 
do imóvel rural denominado Fazenda Integrada Dona Amélia, com a gleba 
A1, destacada da gleba A, que é desmembrada da Fazenda Atibaia ou Fa-

zendinha, com a gleba de terras destacada do sítio Jaberave, desmembrada 
do imóvel rural Fazenda Doria Amélia e com a gleba de terras remanes-

cente da sub área A, desmembrada da sub área A, que foi desmembrada da 
fazenda integrada Dona Amélia, localizada neste Município e Comarca de 

Campinas, objeto da matrícula n° 5.409 do 4° C.R.I., de propriedade de 
TOSCANA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., denominado “RESI-

DENCIAL TRÊS PONTES DO ATIBAIA”. 
 O Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições legais de seu cargo, 
 DECRETA  
 Art. 1°-  Fica alterado o inciso XII do art. 5° do Decreto n° 17.595, de 23 de maio de 
2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“XII. Abertura da via de prolongamento da Avenida Mackenzie, desde o trevo da Ro-
dovia Dom Pedro I até o loteamento aprovado pelo presente Decreto, com extensão 
de 6.450,00 metros, de acordo com o projeto básico constante do protocolado admi-
nistrativo n° 10/1 0/2.373, via esta que conterá, dentre outros melhoramentos, rede de 
iluminação pública e ciclovia.” (N.R.)
 Art. 2° -  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 REDIGIDO NA COORDENADORIA DE POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SUNTOS JURÍDICOS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO ADMI-
NISTRATIVO N° 06/10/45.772. 
 

 ALCIDES MAMIZUKA 
 Secretário-chefe De Gabinete Do Prefeito 

 MATHEUS MITRAUD JR. 
 Coordenador DA C.P.M. 

     

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO 
SR.SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

   Protocolado n.º 10/10/9.657 PG -Interessada: Secretaria Municipal de Cidadania, 
Assistência e Inclusão Social
Despacho:
À vista dos pareceres de fl s. 2.077 a 2.094, 2.105 a 2.108, 2.113 e 2.1117 da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
1 - A prorrogação do prazo do contrato celebrado entre o Município de Campinas e 
a empresa PLANER Engenharia Ltda. (Termo de Contrato n.º 163/10 - fl s. 1.111 a 
1.132), por mais 10 (dez) meses do seu prazo de execução;
2 - A supressão no percentual de 3,95%, equivalente a R$ 137.153,47 (Cento e trinta 
e sete mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) e o acréscimo 
em percentual equivalente a 16,87%, correspondente a R$ 586.261,60 (Quinhentos 
e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), bem como a 
despesa correspondente ao valor R$ 449.108,13 (Quatrocentos e quarenta e nove mil, 
cento e oito reais e treze centavos);
3 - À CSFA/DAJ para a formalização do respectivo Termo Contratual, ressaltando a 
necessidade da execução contratual ser mantida caucionada durante todo o período de 
realização das obras;
4 - Na sequência, encaminhe-se à Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão So-
cial para ciência e prosseguimento, bem como o atendimento a recomendação ofertada 
pelo DAJ à fl . 2.107, oitavo parágrafo;
5 - Finalmente, ao DPDI/SMAJ para análise e atendimento ao disposto à fl . 2.108, 
quarto parágrafo.
Protocolado n.º 10/10/21.206 PG -Interessada: Secretaria Municipal de Saúde
Despacho:
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, em especial, dos pareceres 
exarados pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos às folhas 151 a 153 e 154, 
conheço do recurso administrativo interposto pela empresa Takel Comércio de Produ-
tos Químicos Ltda. às fl s. 132 a 144, e quanto ao mérito, determino que lhe seja dado 
provimento, para afastar a decisão de fl . 127, que aplicou as sanções de multa e de sus-
pensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município 
de Campinas, em função da inocorrência de infração ao item 8.2.3 do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 50/2.008. Publique-se. Intime-se na forma da Lei. Após à Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos/DAJ para prosseguimento. 
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 ALCIDES MAMIZUKA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

 ERRATA DE NOTIFICAÇÃO 
 Publicação de 03 de julho de 2012  

 ONDE SE LÊ : Em virtude da notifi cação postal da RECLAMADA ter restado infrutí-
fera, fi ca esta notifi cada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar proposta de acordo 
ou impugnação, sob pena de revelia. 

PROC. 1555/2011 ADM
RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO PRIETO
RECLAMADA: CONNECTA INFORMÁTICA E CELULARES

 LEIA SE:  Em virtude da notifi cação postal da RECLAMADA ter restado infrutífera, 
fi ca esta notifi cada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar proposta de acordo ou 
impugnação, sob pena de revelia. 
PROC. 1555/2011ADM
RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO PRIETO
RECLAMADA: PROVIEW

 ONDE SE LÊ: Em virtude da notifi cação postal do(a) RECLAMADO(A)/ autuado (a) 
ter restado infrutífera, fi ca este(a) notifi cado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar 
ciência da Decisão da Sra. Diretora.
PROC. 2664/2011 ADM
RECLAMANTE: JOSÉ CASSIMIRO DE MOTOS
RECLAMADA: CLEBER MOTOS CAMPINAS

 LEIA SE:  Em virtude da notifi cação postal do(a) RECLAMADO(A)/ autuado (a) ter 
restado infrutífera, fi ca este(a) notifi cado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar 
ciência da Decisão da Sra. Diretora.
PROC. 2664/2011 ADM
RECLAMANTE: JOSÉ CASSIMIRO DE MATOS
RECLAMADA: WEBER MOTORS CAMPINAS
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VIVIANE CARVALHO DE M. BELMONT 

 Diretora Do Departamento De Proteção Ao Consumidor 
  

 NOTIFICAÇÃO DECISÃO 1ª INSTÂNCIA 
 Despacho da Sra. Diretora  

 Com fundamento em parecer exarado pelo Sr. Dr. Procurador do Município, pro-
tocolado sob o n.º 2012/09/40, que entende pela possibilidade de notificação das 
partes por edital em caso de composição amigável ou de inércia do reclamante, 
nos termos dos artigos 269, inc. III e 267, inc. III e inc.VIII, do CPC, respectiva-
mente, ficam as partes notificadas para, no prazo de 10 dias, tomarem ciência da 
decisão de 1.ª instância administrativa, podendo interpor recurso ou solicitar o 
desarquivamento do presente protocolado. 

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA 1 RECLA-
MADA 2

00107/2010 MARIA LUIZA ALVES NOKIA C&A

00105/2010 ALCYLINO DE SOUZA SANTOS TELEFONICA  

00101/2010 VALDECI RODRIGUES DE SOUZA NOSSA CAIXA  

00098/2010 JOÃO LUIZ MOREIRA ALPINI VEICULOS  

00097/2010 CARLOS ALBERTO DA SILVA SKY TV A CABO  

00094/2010 MARCOS TADEU CARMESINI DE CAMPOAS GOL (CODIGO 7146)  

00092/2010 CILENE MARTINS BRUN MAGAZINE LUIZA  

00087/2010 MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA MEDEIROS ITAU BANCO  

00081/2010 ESTANDESLAU SANTANA TEIXEIRA TIM CELULAR  

00069/2010 ANA TERESA LESSA GOMES COMGAS  

00063/2010 NILSON DONIZETE DE SOUZA ASSIMEDICA  

00061/2010 BENEDITA VALENTIM QUEIROZ ITAU VEICULOS  

00060/2010 JOSE DA SILVA TELEFONICA  

00059/2010 REGINA ABREU DE ALMEIDA CETELEM  

00058/2010 JULIANA SANTOS CUNHA VIAÇÃO COMETA  

00056/2010 DOMINGOS GINO DA SILVA FILHO TELEFONICA  

00051/2010 GIRLENE DIAS CALDEIRA EMBRATEL  

00050/2010 ODVAR PEREIRA ITAU VEICULOS  

00049/2010 MARIA NILZA DE AS OPCAO MOVEIS  

00048/2010 ANA ZELIA NOBRE DE ARAUJO LOPES EMBRATEL  

00047/2010 CELSO RICARDO PEREIRA TELEFONICA  

00045/2010 LOIRCE MORAES ALVARENGA RANGEL BARATO MANIA.
COM.BR  

00044/2010 ROSIMEIRE VIEIRA SANTOS MAGAZINE LUIZA VIVO

00042/2010 LUZIA REGINA ALVARES EPCOM LUIZA-
SEG

00033/2010 LAIRCE MARIA DA COSTA CIRILO BANCO IBI IBI-
CARD  

00032/2010 ANDERSON CARLOS DOS SANTOS CLARO  

00031/2010 LUCIANE APARECIDA LOPES CLARO  

00030/2010 RUI ANTONIO RODRIGUES JUNIOR EXTRA.COM NOVA-
DATA

00029/2010 MADALENA CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO TELEFONICA  

00027/2010 MARIA DE LOURDES CORREIA LOJAS COLOMBO ELEC-
TROLUX

00024/2010 GENIVALDO CARLOS DE LIMA EMBRATEL  

00022/2010 LUIS LOPES TELEFONICA  

00020/2010 MARIA PEREIRA XAVIER CASAS BAHIA  

00015/2010 FILIPE VALERIO CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL

EDITORA 
TRES

00012/2010 ELI DINAEL DE SOUZA NET CAMPINAS  

00006/2010 MARIA GENILDA DE LIMA CETELEM  

00003/2010 THIAGO CESAR GUEDES DE LIMA ITAU CARTOES DE 
CREDITO  
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Nº
PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA 

1 
RECLAMADA 

2
RECLAMADA 

3

790/2009 LUIZ CARLOS ZANATTO TELEFONICA

794/2009 MARIA DE FATIMA SILVA RODRI-
GUES CLARO LOJAS CO-

LOMBO
SONY ERICS-

SON

799/2009 CRSTIANI GOMES VAZ MICROCAMP ABC INGLES E 
ESPANHOL

800/2009 LUIS HENRIQUE A.MONFERDINI TIM

813/2009 ANTONIO SILVESTRE MACHADO TELEFONICA

819/2009 GAIOLA DIESEL E COM. DE PEÇAS TELEFONICA

820/2009 SEBASTIÃO ROSA DE OLIVEIRA BANCO PINE

829/2009 LUCIA MARTRINS DOS SANTOS TELEFONICA

825/2009 DONIZETE CARDOSO LOPES TELEFONICA

851/2009 NEIDE CONSOLARO BRUNOZI TELEFONICA

855/2009 CELIO ROBERTO PETTER TELEFONICA

859/2009 MARCELA REQUENA TELEFONICA

867/2009 ETHEL MARCONDES PEREIRA TELEFONICA

868/2009 DEBORA CRISTINA DOS SANTOS TELEFONICA

870/2009 JULIANA DUTRA DANI BERTOLIN FAV - VALINHOS

877/2009 EUZEBIO PANTOLFI TELEFONICA

878/2009 MANOEL MACEDO DE LIMA TELEFONICA

879/2009 PROMOBRINDES COM. DE BRINDES
PUBLICAR DO 
BRASIL LISTA 
TELEFONICA

880/2009 MARCELO SHERNK DA SILVA BANCO HSBC

883/2009 ARIOVALDO CEZAR DE OLIVEIRA BANCO BMC

885/2009 PRISCILA VILELA NALLI EMBRATEL

887/2009 GERALDO DIAS DA COSTA  C&A

896/2009 EIDENE CORSIDE ARIAS TELEFONICA

897/2009 ADILSON DONIZETE DA COSTA LG AMERICANAS.
COM

903/2009 ANDERSON VALDECI MARTINS TELEFONICA

904/2009 THEREZA DARBELLO PERALIS VIVO

906/2009 LEONOR OLIVEIRA DA SILVA NATURA

907/2009 DORIVAL FREITAS MONTENEGRO TELEFONICA

911/2009 LEONARDO MARQUES XAVIER TIM

912/2009 ADALBERTO PEDRINI ITAVOX

914/2009 IRENE GERALDO ALEXANDRE TELEFONICA

919/2009 SANDRA DE JESUS RIBEIRO 
MANCIN NOKIA

922/2009 CLAUDINEY PIRES DOS SANTOS BANCO SHAHIN

923/2009 VIVIANE RODRIGUES REIS TELEFONICA

924/2009 NOEMI AFONSO BANCO IBI-
-IBICARD

935/2009 AMANDA PEREIRA NOKIA NEGER TELE-
COM CORREIOS

946/2009 JOSÉ EDENILSON LIRANI
GOL TRANS-

PORTES 
AEREOS

947/2009 ROGEIO SOARES TELEFONICA

954/2009 SUELI ALVES DE LIMA CAVERSAN TELEFONICA

956/2009 EZAU CAMPOS TELEFONICA

970/2009 MAGNO CORREIA LIMA BANCO IBI-
-IBICARD

971/2009 AMERICO ANTONIO RAMALHO BV FINANCEIRA OPÇÃO MIL

972/2009 MARIA N. DE JESUS CERQUEIRA MICROCAMP

973/2009 OSMAR BONFIM SOUZA TELEFONICA

983/2009 MARLI FERREIRA DE CARVALHO TELEFONICA

987/2009 CLAUDETE ALVES DA GAMA DE 
PAULA TELEFONICA

990/2009 EXPEDITO AMORIM MOREIRA TELEFONICA

991/2009 JESSICA MELINA BLUMENUTI TELEFONICA

994/2009 VALDINEIA SANTOS DE SOUZA PONTO FRIO
SUGGAR 

ELETRODO-
MESTICOS

996/2009 MARLI AP. PERALTA JODAS SEGURA EMBRATEL

999/2009 CEIA REGINA OLIVEIRA FRANCO CLARO

1007/2009 ELIAS SANTOS FERREIRA EMBRATEL

1009/2009 BENEDITA SUELI PRADO DE 
CASTRO BANCO PINE

1011/2009 NILTON COSTA JUNIOR CPFL

1013/2009 GLEISSE JAQUELINE S BISIN TELEFONICA

1018/2009  MARIA INES MORANDI B. FERRARI TELEFONICA

1019/2009 MARVIO VICENTE R. RAGOGNETTI COMGAS

1025/2009 SERGIO SALOME SILVA HEWLETT 
PACKARD

1034/2009 MARIA ISABEL FRANCO DA 
SILVEIRA NOKIA LOJAS AMERI-

CANAS

1038/2009 ELIANA LUZIA PEREIRA ABC

1039/2009 DIRCE DE OLIVEIRA RODRIGUES CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL

1046/2009 ISAAC CNHA DA SILVA BANCO BGN

1049/2009 CARINA PINHEIRO COELHO BANCO IBI-
-IBICARD

1052/2009 MINERVINA AP. VENTURA CASAS BAHIA NOKA

1063/2009 MARICA RODRIGUES DOS SANTOS CASAS BAHIA

1077/2009 JOÃO JOSÉ DE ANDRADE BANCO IBI-
-IBICARD

1090/2009 GODELSON BATISTA DE OLIVEIRA ITAU CARTÕES

1092/2009 SANDRA AP. BARRETO FERREIRA ELECTROLUX MAGAZINE 
LUIZA

1106/2009 FRANZOL ZUIN TIM NOKIA

1108/2009 MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR ITAU VEICULOS

1114/2009 ADELIA APARECIDA FERREIRA TELEFONICA

1119/2009 ERIKA DOS SANTOS ABC

1121/2009 MARCELO FELIPE DE ARAUJO TELEFONICA

1125/2009 MARCOS SERGIO GONÇALVES TELEFONICA

1127/2009 LUCIA HELENA SUTTI MATHIAS CETELEM

1128/2009 EDGAR SILVEIRA MARTINS CETELEM

1129/2009 JOSÉ ANTONIO FALIVENE TELEFONICA

1130/2009 MARILDA DA SILVA TELEFONICA

1133/2009 FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS BANCO ITAU AMERICANAS.
COM

1137/2009 LOURIVAL DE SOUZA EDITORA 
GLOBO

1140/2009 JOSÉ LUCIANO DA SILVA TELEFONICA

1142/2009  ISIDORO LORENTE TELEFONICA

1145/2009 VALTER COLLAÇO TELEFONICA

1148/2009 ODETE SOLDA TIM

1153/2009 MARIANA SILVESTRE DOS SANTOS EMBRATEL

1155/2009 PRISCILA MARIANA COCOLISCE TELEFONICA

1158/2009 TIAGO PELISSON MINNITI VIVO AIKO

1168/2009 DEBORA CRISTIANE M TEODORO MAPFRE BANCO NOSSA 
CAIXA

1173/2009 SEBASTIÃO AP. GRAVA BANCO BRA-
DESCO

1174/2009 SEBASTIANA ELIAS DE BARROS TELEFONICA

1176/2009 NELSON JACINTO BANCO BRA-
DESCO

1178/2009 ROSA MOREIRA DAMASCENO NET CAMPINAS EMBRATEL

1189/2009 LEANDRO DE DEUS TELEFONICA

1198/2009 MARIA SIRLEIA TEIXEIRA TELEFONICA

1203/2009 CARLOS ALBERTO DA SILVA TELEFONICA

1204/2009 DEBORAH PEREIRA DOMINGUES LOJAS AMERI-
CANAS SEMP TOSHIBA

1206/2009 GUIOMAR CASTRIOTO TELEFONICA
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1209/2009 JOEL BATISTA DOS SANTOS VIVO LG C&A

1211/2009 RICARDO PEREIRA AUTO ESCOLA 
INTERLAGOS

1214/2009 ERICA CRISTINA NUNES DA SILVA TELEFONICA

1217/2009 ADRIANA AP. ROGERIO DE SOUZA PONTO FRIO ACE SEGUROS

1218/2009 MARCELO NERY GARCIA CETELEM

1221/2009 MONICA MEDEIROS QUAGGIO TELEFONICA

1222/2009 JULIO SIQUEIRA JUNIOR TELEFONICA

1225/2009 DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA POWERCELL LG

1227/2009 ANTONIO BATISTA DOS SANTOS TELEFONICA

1230/2009 MARCIA PIO DE OLIVEIRA TELEFONICA

1232/2009 CARMEM CECILIA CHAMARELLI EMBRATEL HUAWEI

1235/2009 DANIEL RAMALHÃO FERNANDES MOTOROLA CLARO

1239/2009 FERNADNO NEVES SANTOS RODRICAR 
UTILITÁRIOS

1241/2009 JOSÉ CARLO AGRA AUTO ESCOLA 
NACIONAL

1246/2009 LEONARDO DE SOUZA ALBUQUER-
QUE TELEFONICA

1247/2009 DORIVAL JOSÉ ZAGO TELEFONICA

1250/2009 JAQUELINE NOGUEIRA RAMOS TELEFONICA

1253/2009 EDINIZIO MAIA BANCO SAN-
TANDER

1260/2009 JULIANA CAMILO DE CARVALHO TELEFONICA

1269/2009 LUIZ VINICIUS S.GUADALUPE FININVEST

1272/2009 DULCE MARIA DIAS DOS SANTOS TELEFONICA

1273/2009 ADEMIR NARCISO DOS SANTOS TELEFONICA

1278/2009 VERA LUCIA COLLI BRASIL TELE-
COM

1280/2009 RODOLFO NOGUEIRA ROCHA TELEFONICA

1281/2009 FLAVIA GIUNGI LOUREIRO TELEFONICA

1282/2009 JOSEFA DE MORAES LOURENÇO SHOPTIME

1284/2009  RUTE COLARY T. IKEDA PINHEIRO TELEFONICA

1291/2009 ELIANE MARQUES DA SILVA TELEFONICA

1296/2009 LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS CLARO

1297/2009 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA D. DA 
SILVA TELEFONICA

1298/2009 ALZIRA ESTEVES PIERINI TELEFONICA

1300/2009 ROSA ELY PAIS CASAS BAHIA

1301/2009 BRAZ LUIZ JESUS BISPO TELEFONICA

1302/2009 ALESSANDRA DOS SANTOS RO-
DRIGUES TELEFONICA

 1303/2009 CARINE DELLE DONNE GENNARI COMGAS

1304/2009 LUCIO FAIS ITAU VEICULOS

1307/2009 ROSANGELA AP. ALVES BANCO BRA-
DESCO

1309/2009 APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS  O.L VEICULOS

1311/2009 LOURDES GUIOTTE MARQUES TELEFONICA

1314/2009 GILBEN ERICHSEN DA SILVA TELEFONICA

1315/2009 EZEQUIAS VIEIRA ROSA SONY ERICS-
SON OI AMERICANAS.

COM

1317/2009 MARIA DA PENHA DOS SANTOS SONY VAIO MAGAZINE 
LUIZA

1318/2009 LEON GONÇALVES BRAZUNA TIM

1327/2009 ALINE GONÇALVES S. HERNANDEZ TELEFONICA

1332/2009 SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA TELEFONICA

1339/2009 GUSTAVO HELIO DE FREITAS 
LOURENÇO CLARO

1342/2009 DULCINEIA ALVES DE MORAES MICRO VIP

1347/2009 DOSULINA RIVA MIGUEL UNICARD

1351/2009 MARCELO PONTES PEREIRA ETNA

1356/2009 ELCIO APARECIDO DO CARMO COPERFIL

1357/2009 JOSÉ CARLOS PEREIRA MOREIRA TELEFONICA

1366/2009 CARLOS ALBERTO LEITE BANCO IBI-
-IBICARD

1370/2009 MARIA APARECIDA DE SOUZA TELEFONICA

1372/2009 RENATO NORINOBU OTSU VIVO NOKIA

1375/2009 GERSON SIMIÃO DA SILVA SONY ERICS-
SON EXTRA

1378/2009 PAULO ROBSON MEDOLA TELEFONICA

1385/2009 SONIA MARIA TORRES C. DE MOURA  ABN AMRO 
BANK

1388/2009  DAIANE PLACIDO TORRES SEICOMPRAR 
E-COMMERCE

1394/2009 VANESSA FONSECA CAMARGO EXTRA KENNEX

1396/2009 LAERTE MARQUES TELEFONICA

1398/2009 LIDIA DE SOUZA MACEDO EMIDIO VEI-
CULOS

1399/2009 ALCIDES GALANI TELEFONICA

1400/2009 BEATRIZ BELLONI TELEFONICA

1401/2009 RAQUEL LEITE DO CATO NOKIA VIVO

1402/2009 MIRIAM DE MORAES PEREIRA FININVEST

1404/2009 ANDERSON LUIS ALVES FNAC LG

1405/2009 EDUARDO IONANI OLIVEIRA CARREFOUR 
ADM. CARTÕES

1413/2009 JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO TELEFONICA

1414/2009 LUCIANA DE LAZARI CLARO

1417/2209 MARIA IZABEL FARIA DE OLIVEIRA EDITORA 
GLOBO

1422/2009 CAROLINA SCHIVITARO CESAR  CASAS BAHIA

1427/2009 MARILZA ALVES DO AMARAL TELEFONICA

1429/2009 JANUARIO FRANCISCO CORNETTA CETELEM

1430/2009 SHIRLEI DE LOURDES ROCHA IMBRA

1434/2009 DAIANE DE OLVIEIRA GONÇALVES CLARO

1437/2009 ANTONIO JOSÉ DA SILVA PANAMERI-
CANO

1439/2009 IRACI DA SILVA MARTINUCI BANCO NOSSA 
CAIXA

1447/2009 SEVERINO POLINARIO DE BRITO CLARO

1448/2009 GUILHERME ALLAN DE OLIVEIRA NOKIA CLARO

1451/2009 SANDRA MARIA NUNES SANTOS TELEFONICA

1455/2009 RAFAEL GUERRA TIM

1456/2009 ANDREIA AP. PARIZ CASTRO SHOPTIME

1460/2009 ELZA D ELURDES BALDUIN TELEFONICA

1461/2009 MARCIO BUENO DE ALVARENGA TELEFONICA

1461/2009 NILSON ANTONIO N. DE VASCON-
CELOS TELEFONICA

1465/2009 ELUZAI LUCAS DOS SANTOS SILVA TELEFONICA

1466/2009 TEREZINHA MARIA DOS SANTO N. CITICARD

1467/2009 LOURDES DONIZETE COLOMBO GIGASHOPPING.
COM.BR

1473/2009 KLEBER VILA NOVA NOVA INFOR-
MATICA

1474/2009 RACHEL MARTINS F. BUENO MICROCAMP

1485/2009 ALBERTO VIEIRA BANCO UNI-
BANCO

1487/2009 LAIDE ULIANA ZAPPING 
MOVEIS

1497/2009 CLAUDETE DOS SANTOS TELEFONICA

1500/2009 PRISICILA CAPELETO DOS SANTOS EMBRATEL NET CAMPI-
NAS

1508/2009 TATIANA REGINA LOPES ITAU CARTÕES

1509/2009 LUIZ CARLOS DOS SANTOS P. 
JUNIOR TELEFONICA

1512/2009 SANDRA REGINA CARDOSO DE 
FREITAS CLARO

1527/2009 KARINA D ELEMOS SAMPAIO LG MAGAZINE 
LUIZA

1530/2009 LUIZ CARLOS FERREIRA FILHO TARGUS
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1532/2009 SANDRA FERREIRA ALVES BANCO HSBC

1543/2009 MARIA ALMEIDA CAVALCANTE EMBRATEL

1546/2009 MARIA AP. OLIVEIRA DA SILVA CARREFOUR 
 LATINA ELE-
TRODOMES-

TICOS

1561/2009 DORA LUCIA FERREIRA SANTOS TIM

1573/2009 ADRIANA ALVES DOS SANTOS ITAU VEICULOS

1575/2009 CLEIDE MENDES BATISTA MICROBOARD

1577/2009 MARIA DO CARMO P. DE OLIVEIRA TELEFONICA

1578/2009 MARIO CEZAR VICENTE ITAU CARTÕES

1581/2009 FABRICIO LOPES DA SILVA UNICARD VIVO

1585/2009 EVELYN DIAS DE REZENDE MICROCAMP ABC INGLES E 
ESPANHOL

1591/2009 ANA PAULA PEREIRA BANCO IBI-
-IBICARD

 Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, aos 
princípios de celeridade e economia processual, ao Decreto Federal nº 2.181/97 e 
com fundamento nos pareceres exarados pelo Sr. Dr. Procurador do Município, 
protocolados nº 2012/09/00186 e 2012/09/00194, que entende pela possibilidade 
de notificação das partes por edital, em decorrência do lapso temporal sem movi-
mentação das partes, e sem que os processos abaixo relacionados tenham resulta-
do em aplicação de penalidades administrativas ficam as partes notificadas para, 
no prazo de 10 dias, tomarem ciência da decisão de 1.ª instância administrativa. 

N 
PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA 

1
RECLAMADA 

2
RECLAMADA

3

2005/3242 OSMAR BONIFÁCIO ABRAHÃO MADIA MOTOS-
PORT 

2005/3266 FRANCISCO CARLOS DOMIN-
GUES

CR ILHAS GRE-
GAS COOP. RESID.

CONCIMA S.A 
CONSTRUC. 

CIVIS

2006/2252 TALUANA APARECIDA M. COR-
REA GOMES

BANCO ITAÚ 
ITAÚ CRED

2006/2236 WANTUID ALBERTO DE ARAUJO 
LACERDA FORTE VEÍCULOS

2006/2225 SIS - SERV. DE INSPEÇÃO EM 
SOLDAGENS CLARO

2006/2203 MARLENE ALVES CAETANO NOSSA CAIXA 
AGÊNCIA 003-5

2006/2195 GILBERTO DA SILVA APOLLO VEÍCU-
LOS

2006/2187 APARECIDA MACCA DE OLI-
VEIRA

ESPAÇO MAIS 
MÓVEIS E DECO-

RAÇÕES 

2006/2102 IRANI CELESTE DE SOUZA 
FAVALLI

BANCO PANAME-
RICANO

2006/2174 CATIA DO ROCIO BATISTA DE 
LUZ PAULA

FININVEST CAR-
TÕES

2006/2156 ALVARI PEREIRA DA SILVA CREDICARD

2006/435 MARCELA GONÇALVES MOTTA 
MAIA

C&A MODAS 
LTDA - IBI CARD

2006/1351 ELIZETE APARECIDA DE 
OLIVEIRA

MINAS BRASIL 
SEGURADORA

2006/1307 MARIA MARTA BORGES DE 
FREITAS SANASA

2006/1787 PATRICIA FORCHEZATTO STE-
VANATO

BANCO ITAÚ - 
ITAUCARD

2006/1298 DANIELA AMORIM AMARAL
MOBILE TECH 

TELECOMUNICA-
ÇÕES

2006/1257 IVONE FAVERO ARONI KOLUMBUS

2006/3186 RANIERE CORREA FLOTHUIS MAR HOTEIS 
LTDA 

JOAO FERNAN-
DES & CAPE-

LOSSI 
CAMPOS & 
CAMARGO 

2005/3096 ALCINA MARIA CARVALHO CASAS BAHIA CO-
MERCIAL LTDA

2006/2092 RENATA COUTINHO DODÔ DA 
SILVA

REPULIQUE VEI-
CULOS LTDA

2006/2097 CARLOS RICARDO MEDINA 
DAMIANI CLARO

2006/2098 PAULO MARIANO DOS REIS CLARO

2006/1225 MARIO EDSON BARBOSA DE 
SOUZA JESSI CAR

2006/1739 MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA SETE MULTIMAR-
CAS

2006/1471 JOÃO EVANGELISTA DOS 
SANTOS COVENAC

2006/1458 MARIA APARECIDA DE MATOS
BANCO NOSSA 

CAIXA - AGÊNCIA 
0003-5

2006/1414 MICHELE SILVA SALAZAR
UNIBANCO CAR-
TÕES - UNICARD 

VISA

2006/1409 JOAQUIM SILVA SOUZA MAGAZINE LUIZA

2005/3592 ELIANA CRISTINA DIAS SCPC

2006/2026 MARCIA MANTOVANI LOJAS AMERI-
CANAS

SONY BRASIL 
LTDA

2006/2032 DÉBORA CRISTINA DOS SANTOS CLARO

2006/2042 PAULA MIYUKI SATO
LIDER AUTO 

ESCOLA E DESPA-
CHANTE

2006/2045 MARIA ÁUREA ARAGÃO 
ALONSO CREDICARD

2006/2077 BRUNO AUGUSTO SILVA ESSENCIAL VEÍ-
CULOS

2005/2049 ROMILDO PEDRO DA SILVA EDITORA VIC 
LTDA

2005/3414 REGINA APARECIDO AVANÇO COVENAC

2005/3428 JOÃO CARLOS PATTARO CASA CAMPOS SEALY DO 
BRASIL

2005/3397 MARILENE APARECIDA MARI-
NHO ROANEZ ITAUCARD

2005/3411 ELETRO MÁQUINAS COM. E 
REPR. TELEFONICA

2005/3249 CESAR CAPELLINI CLARO

2005/3394 CARLOS NALOTO  COVENAC VOLKSWAGEM

2006/2945 ODINEI ALBERTO PORFHIRIO ITAUCARD

2006/1988 CLARA MARIA RACHED TIM CELULAR

2006/1986 FATIMA REGINA DE SOUSA 
BARROS

SETE MULTIMAR-
CAS

2006/1983 DEBORA CRISTIANE DOS 
SANTOS

ELEGANCE 
MOTORS

2006/1978 LECIO FRANCISCO DE CAR-
VALHO

SETE MULTIMAR-
CAS

2006/1975 CLAUDOMIRO RODRIGUES 
LUCAS TESS CLARO

2006/1967 MAURICIO PORTELLA TV SKY SHOP PHILIPS DA 
AMAZONIA

2006/2253 ALDENICE DE ALMEIDA KOLUMBUS

2006/2146 WAGNER VIEIRA COGO TIM CELULAR

2006/2142 SOLANGE FERREIRA DE SOUZA BIG CAMPINAS

2005/3387 JOCELINO FERNANDO DOS 
SANTOS

EXCLUSIVA 
MÓVEIS E DECO-

RAÇÕES

2006/1823 LAZARO GOMES DE MORAES BANCO GE CA-
PITAL

2006/1907 GERALDO DONIZETE MARIN VENTUNO

2006/1901 BIANCA ZALLA FAZZIOLI PERSONNA VEI-
CULOS

2006/1894 VALERIA REGINA DALAN ANTONIO FER-
NANDO TRISTAO

2006/1888 ROSINE MARIA HEDING
COOP. HABITA-

CIONAL DOS 
BANCARIOS DE 

SÃO PAULO

2006/1966 RENE GRATAO BANCO ITAU

2006/1964 MARILIA CRISTINA FLORES BANCO SANTAN-
DER

2006/1962 TAIS DONIZETE APARECIDA DOS 
SANTOS

MILL LOCACAO 
DE BENS MOVEIS

2006/1955 ELZA MARIA DE SOUZA BOER SANASA

2006/752 LUCIANO RODRIGUES DE 
SOUSA

CONCIMA IN-
CORPORADORA 
CONSTRUTORA

CR LUARES 
COOP. RESID. 

AUTO 

2006/1872 JACIRA FELIX DA SILVA CPFL 

2006/1856 JORGE LOPES CUNHA THE CLIENT MASTERCARD

2006/1863 MARCIA BERENICE MONPEAN CREDICARD

2006/2006 CELSO MAURICIO LOPES EXTRA AMOREI-
RAS

2006/2024 CELIA CONCEICAO PALAZZO CARREFOUR 
ELDORADO

2006/1960 CHRISTIAN WALLACE AROUCA-
TERRELL BIG CAMPINAS

2006/1959 JOSÉ CIRIACO SUPER SAUDE

2006/2260 MARIA INES DE SOUZA UNICARD UNI-
BANCO

2006/2303 ELENIR DE OLIVEIRA SOUZA VIVO

2006/2291 RAFAEL DA ROCHA BOTELHO WINNER COMER-
CIO DE VEICULOS
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2006/2290 SONIA APARECIDA LOPES 
DUARTE

BANCO BONSU-
CESSO

2006/2277 JULIO CESAR DE SOUSA TRANSURC

2006/2017 EDUARDO DALCORSSO FODRA TESS CLARO

2006/2007 ERCIO DA COSTA LINO BANCO BRA-
DESCO

2006/2004 PHILIP MATHEUS ADAMI CESCHI
CONCIMA IN-

CORPORADORA 
CONSTRUTORA

2006/1999 PATRICIA HELENA DE MORAIS 
SUSSAI ITAU

2006/1995 NOEMI DOS SANTOS PIMENTEL  FININVEST

2006/1873 URBANA APARECIDA DE BAR-
ROS RODRIGUES

GLOBEX UTILI-
DADES

SONY BRASIL 
LTDA

CARDIF DO 
BRASIL 

2006/1998 ROSELI DA SILVA MAGAZINE LUIZA

2006/2101 LINDINAURA DO NASCIMENTO 
MANHÃES CASAS BAHIA

2006/1742 LAZARO GOMES DE MORAES FININVEST

2006/1528 SILVIA BANHO GARCIA MICROCAMP

2006/1538 REINALDO INACIO DE SOUZA BANCO UNI-
BANCO

2006/1534 ALEXANDRE BALERONI 
GUERRA

APOLLO VEÍCU-
LOS

2006/1542 CLAUDIA DA SILVA PEREIRA
ADVANCE 

CENTRO DE 
FORMAÇÃO DE 
CONDUTORES

2006/1544 ANÁLIA NOGUEIRA CARDOSO FININVEST CAR-
TOES

2006/1654 JOSÉ DE ANDRADE FILHO KOLUMBUS

2006/1671 RENATA RODRIGUES DA SILVA DESIGN MOVEIS

2006/1675 ADAILTON JOSE SANTOS SILVA BANCO SANTAN-
DER

2006/1686 JACIR DE SOUZA MACHADO FININVEST CAR-
TOES

2006/1676 SOPHIA KUTCHEL DE CASTRO PORTO SEGURO 
SAUDE

2006/1689 FATIMA DE OLIVEIRA AMANCIO FININVEST AON

2006/1704 EULINA FERREIRA GOMES BANCO PANAME-
RICANO

2006/1720 CONCEIÇÃO FLORES MARTINS FININVEST

2006/1764 MARIA REGINA SAMPAIO 
CARDOSO CREDICARD

2006/1724 JOSE NILTON DA SILVA CLARO SIEMENS

2006/1725 NATHALIA CRISTINA FERREIRA 
DA SILVA TENDA ATACADO

2006/1736 PAULO FERNANDO DA SILVEIRA TELESP CELULAR

2006/1531 LUCIANA MARTINS PONTEL AGRICEL TELEFO-
NIA CELULAR

2006/1499 ELIANA DA SILVEIRA RODRI-
GUES

HOSPITAL E 
MATERNIDADE 
IRMÃOS PENTE-

ADO

2006/1811 CREUZA FRANCISCO GON-
ÇALVES 

NOSSA CAIXA 
AGÊNCIA

1998/3415 RITA DE CASSIA SANTOS DOS 
ANJOS TELESP CELULAR

2006/1803 CLAUDINÉIA MUTERLE LOGATO NET COBRANCAS

2006/1810 ANTONIO MARCOS RICARDO APOLLO VEICU-
LOS

2006/1814 JOSE CARLOS BIERRENBACH 
NOGUEIRA

BANCO BONSU-
CESSO

2006/1821 LAZARO GOMES DE MORAES FININVEST

2006/1822 LAZARO GOMES DE MORAES LOSANGO HSBC 
BANK BRASIL

2006/1824 LAZARO GOMES DE MORAES
BANCO ITAU-

CRED FINANCIA-
MENTOS

2006/1837 CELSO FINESSI SETE MULTIMAR-
CAS

2006/1825 DEUSAI BARBOSA CAMPOS TELEFONICA

2006/1849 SILVANA ANTONIETTO MATRIX

2006/1855 JORGE LOPES CUNHA MASTERCARD

2006/499 ANDRE HENRIQUE MILAN 
ROLIM

BRASPÁTIO 
ADMINISTRAÇÃO 

DE PÁTIOS

2006/108 GEANE GOMES SILVA VICTOR HUGO ES-
TOFADOS FINOS

2006/856 ANDRE RENATO ROSSATO 
BOLOTTA

BRADESCO 
PREVIDENCIA E 

SEGUROS

2006/845 JORGE BARBOSA FILHO COOPUS

2006/703 ROBSON WILLIAM DA SILVA CREDICARD

2006/741 CARLOS PERASSA DE LIMA EXTRE HIPER-
MERCADOS AON

2006/821 DEBORA SOARES DE ANDRADE KOLUMBUS

2006/9/1356 ADILENE DE SOUZA ARAUJO ME CLARO

2006/9/1362 AILTON LUIZ DOS SANTOS ABN AMRO BANK

2006/9/1360 FERNANDA ROBLES DE OLIVEI-
RA MATTOS EDITORA PEIXES

2006/9/1366 NILSON DE ARANTES E OLIVEI-
RA VALIM

VIAÇÃO BONA-
VITA

2006/9/1371 JUDITE FIGUEIREDO DOS REIS CLARO

2006/9/1376 JOSE TEOFILO DA SILVA FILHO BANCO ITAU

2006/9/1386 MARIA CLAUDETE LUNA DA 
SILVA EDITORA GLOBO

2006/9/1389 MARIA LEIA TORRES DE AQUI-
NO FARIAS

MONDO SOM-
MERSO

2006/9/1399 EDSN SIMAO DINIZ SCPC

2006/9/1401 NILSA KELLY CONCEIÇÃO DA 
SILVA  CETELEM CETELEM

2006/9/1439 KARINA CAREZZATO HALPEM CLARO

2006/9/1441 SALVADOR TAVARES MUNIZ PRIMAVERA 
VEICULOS

2006/9/1445 NEUZA BATISTA SAGARDI CLARO

2006/9/1455 JOSÉ BARBOSA LINS IRMÃO
EMPRESA DE 

INVESTIMENTOS 
CAMPINAS

2006/9/1463 JAQUELINE ANDRESSA DO 
CARMO LOJAS COLOMBO

2006/9/1479 LUANA NUNES DA SILVA GIULIANA 
NOIVAS

2006/9/1481 DALVINA MARIA DE JESUS 
OLIVEIRA FININVEST

2006/9/1485 CORA REGINA DA SILVA VIVO

2006/9/1492 MARIA JOSE ANGELI BANCO SANTAN-
DER

2006/9/1495 LILIÃ RAFA BONFIM CELL

2006/9/1433 CLEVIS MARA DE OLIVEIRA 
PINHO ABN AMRO BANK

 2006/9/1508 JOSEFINA DE LOURDES F. DE 
CARVALHO TELEMAR

2006/9/1511 BERNARDINA XAVIER BARRUCI SONO E SAUDE PROBEL

2006/9/1515 ANA CLAUDIA DE LIMA TOLEDO CNA 

2006/9/1517 SILVANA DAS CHAGAS SILVA PANAMERICANO

2006/9/1561 SMAJ
CENTRO DE FOR-
MAÇÃO CONDU-
TORES TRENTINI 

E TRENTINI

2006/9/ 1677 THAISE CRISTINA RUSSO COOPUS

2006/9/1680 MARIA FERREIRA DE MELO MAGAZINE LUIZA

2006/9/1687 APARECIDA DO CARMO ALVES HOT POINT

2004/9/1688 MARIA DE LOURDES TESTA DOS 
SANTOS COOPUS

2006/9/1697 ALEXANDRE CROTHERS LUX HOTEL

2006/9/1699 REJANE RODRIGUES DA SILVA 
FIRMINO SCPC

2006/9/1702 MOISES ALEXANDRE CASEMIRO SCPC

2006/9/1705 ZENILTON FRANCISCO SILVA TOTAL OFFICE

2006/9/1711 VERA LUCIA GONÇALVES ATUAL MOVEIS E 
DECORAÇÕES

2006/9/1718 ELZA LIMA DOS SANTOS TELEMAR

2006/9/1743 LUCIMARA LEANDRO ZAMBOM SCPC

2006/9/1751 ERIKA CRISTINA PEREIRA CAIXA ECONOMI-
CA FEDERAL

2006/9/1761 DARCI JESUS MORAES MEN-
DONÇA LU DECORAÇÕES

2006/9/1812 JOSENAIDA ALVES DOS SANTOS IBIODONTO
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2006/9/1828 LUIZ CARLOS D’AGOSTINO SERASA

2006/9/1830 MARIAAPARECIDA GALEGO AUTO ESCOLA 
ADVANCED

2006/9/1833 JOSE ALMEIDA BONFIM ABN AMRO BANK

2006/9/1842 GERALDO GREGORIO DA SILVA SANASA

2006/9/1891 DEVAILTON NERES DE SANTANA
COM2BUSINESS 

CONSULTING 
COM. E SERV.

2006/9/1928 MARCOS ROBERTO LOPES DA 
SILVA ODONTOCLINIC

2006/9/1936 ESMERALDA SILVEIRA SOARES SCPC

2006/9/1945 VICENTE ALVES DA SILVA ESTOFADOS 
LAFFER

2006/9/1954 LIDJANE MARIA DAS SILVA DOS 
SANTOS TELEFONICA

2006/9/1974 MARIA DE LOURDES M. DO 
CARMO TELEFONICA

2006/9/2073 SAMUEL FABRANO DE OLI-
VEIRA

CONSORCIO 
NACIONAL EM-

BRACON

2006/9/2084 BENEDITO VIEIRA MACHADO TELEFONICA

2006/9/2103 MANOEL PAILO CAIRES CPFL

2006/9/2115 RICHARD GOMES PEREIRA DA 
SILVA IPEP

2006/9/2119 RONALDO FERREIRA DA SILVA TELEFONICA

2006/9/2122 MURILO DONIZETE PEREIRA SERASA

2006/9/2128 ANTONIA RAIMUNDA DE 
OLIVEIRA EMBRATEL

2006/9/2130 DENILSON DE AGUIAR XAVIER CPFL

2006/9/2150 ANA MARIA RODRIGUES DE 
ASSIS TELEFONICA

2006/9/2158 DIRCE SOARES VEDOLIM EQUI-
PAMENTOS

2006/9/2162 MICHELE CONCEIÇÃO PETERLE EMBRATEL

2006/9/2185 ANDRE LUIS TREVISAN NO-
GUEIRA

SONO EXTRA 
COLCHOES

2006/9/2189 MARIA LUISA FRANCISCO
CONECTIVA TELE-
COMUNICAÇÕES 

VIRTUAL

2006/9/2200 JOSEANE OLGA CAMARA COLOMBINI

2006/9/2209 IRADI RISSETO SHOCK EXPRESS

2006/9/2219 LUZIA PETRACHIM DO NASCI-
MENTO TELEFONICA

2006/9/2224 CELSO FRANCO APASCAMP

2006/9/2233 GERSON ANDRE SANTANA CARREFOUR

2006/9/2255 DORCILIA MATOSO AMARAL DA 
SILVEIRA

KENKO CAMP 
COLCHOES

2006/9/2258 THIAGO RODRIGUES SARAIVA 
SILVA PC GAMES.COM

2006/9/2265 IEDA DE MORAES GONÇALVES
CLINICA MEDICA 

GERIATRICA 
STRUCKEL 

MIGUEL

2006/9/2209 HELEN MIRANDA SCPC

2006/9/2270 ELZA GOMES DE CAMARGO CAMPLINE

2006/9/2279 ELIANE GUILHERMINA BUENO LAVANDERIA 5 
A SEC

2006/9/2286 CLAUDIO ROBERTO LOPES DA 
SILVA CPFL

2006/9/2299 MARIA DE FATIMA DA SILVA BANCO SANTAN-
DER

2006/9/2315 VALDEMIR DA SILVA POLONIO AUTO ESCOLA 
LIDER

2006/9/2340 ROSANGELA SCAGLINNI SCPC

2006/9/2343 EVANDRO ALVES SERASA

2006/9/2353 FLORISBELA MARIA MACAHDO 
GARCIA THE CLIENT

2006/9/2376 NOEMIA PRATES DE OLIVEIRA HOSPITAL AL-
BERT SABIN

2005/9/2385 SMAJ BANCO SANTAN-
DER

2006/9/2387 APARECIDA RAIMUNDA INFANTI MARMORARIO 
STONE AGE

2006/9/2402 APARECIDA RAIMUNDA INFANTI JOSE CAMPOS 
PAIVA ME

2006/9/2409 SELMA MARTA MARTINS TELEFONICA

2006/9/2422 REGIMEIRE DO CARMO FER-
REIRA CASAS BAHIA SIEMENS CLARO

2006/9/2429 VIVIAN DEFANTI SCPC

2006/9/2431 NEUSA DOMINGUES DOS 
SANTOS SCPC

2006/9/2471 ANA LUCIA ROSA DE LIMA LOJAS COLOMBO VERA CRUZ 
SEGURADORA

 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VIVIANE CARVALHO DE M. BELMONT 

 Diretora Do Departamento De Proteção Ao Consumidor 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

    NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 

Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 
23, parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07,fi cam as pessoas jurídicas por-
tadoras dos CNPJ abaixo identifi cados, notifi cadas do indeferimento de sua opção 
pelo Simples Nacional, por incorrerem na falta de inscrição no Cadastro Mobiliá-
rio desta Prefeitur a,conforme exigência prevista no artigo 19, incisos I, II, III, IV e 
V, da Lei Municipal nº 12.392/05, alterada pela Lei nº 13.519/08, artigo 17, inciso 
XVI, da lei complementar 139/2011 e artigo 6º, § 5º, I da Resolução CGSN nº 94.O  
interessado,após efetuar a devida inscrição municipal,deverá,caso queira ingressar 
no Simples Nacional,fazer nova opção, respeitado os prazos e procedimentos previs-
tos no § 5º, I, e §7º do artigo 6º da Resolução nº 94 do CGSN. 
CNPJ EMPRESA( ME E EPP)

14.547.148/0001-18 JOICE CRISTINA PEREIRA MARTINES – ME

15.650.058/0001-58 LMG BAR E LANCHONETE EIRELI – ME

15.690.039/0001-55 FURIN & FURIN COMERCIO DE CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA - ME

15.615.769/0001-91 F & S COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

15.674.397/0001-74 ZORZETTO COMERCIO DE BIJUTERIAS EIRELI – ME

15.698.345/0001-38 ANGELA RUBIA E CARLOS SANTIAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIS-
TRATIVOS LTDA

15.698.240/0001-89 ALCANTARA & PETROCCO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME

15.547.403/0001-22 J M DE C. LIMA FILHO – ME

15.673.151/0001-88 B.R.M SAMPAIO BOMBONIERE LTDA – ME

15.650.353/0001-04 J S SATO – ME

15.648.726/0001-02 DANIELA GIUNGI GONÇALVES – ME

15.687.788/0001-23 J. DE AMORIM LIMA RESTAURANTE - ME

MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM
Diretor do DRM

 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

    NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 

Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94 e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07 fi ca a empresa (ME e EPP) abaixo identifi cada, no-
tifi cada do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional  como empresa em início 
de atividade ,tendo em vista que a opção pelo referido regime nesta modalidade deu-
-se intempestivamente, prazo superior aos 30(trinta) dias da sua inscrição no Cadastro 
Mobiliário desta Prefeitura, previstos no §5º inciso I, do artigo 6º da Resolução nº 94 
do CGSN.O interessado poderá impugnar o presente Termo de Indeferimento no pra-
zo de 30 (trinta) dias, contados nos termos do inciso III do artigo 22 da lei municipal 
13.104/2007, devendo ser observado que a impugnação feita em desacordo com as exi-
gências relacionadas no Formulário de Requerimento Único do DRM/SMF,acarretará 
nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em o não 
conhecimento da peça impugnatória e o arquivamento do respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA(ME E EPP)

15.145.096/0001-53 WWA OLIVEIRA CHURRASCARIA RESTAURANTE EIRELI-ME

15.377.725/0001-70 EDISON TAVARES DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO -ME

15.497.537/0001-36 P.H DOMINGUES BRAGA TRANSPORTES -ME

15.413.722/0001-45 CONSTRUVALE FUNDAÇÕES LTDA

15.069.852/0001-02 BARBOSA & PINHEIRO INFORMÁTICA LTDA -ME

15.284.803/0001-92 J.JACSON SUACUNA OTICA LTDA EPP

MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM
Diretor do DRM

 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

    NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 

Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07,fi ca a empresa abaixo identifi cada, notifi cada do 
indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, em decorrência das atividades ve-
dadas previstas no artigo 17,incisos XI e XIII da Lei Complementar 123/2003, alterada 
pela Lei Complementar 139/2011 e Anexo VI da Resolução CGSN 94/2011: Atividade 
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de intermediação e agenciamento de serviços em geral, exceto imobiliários,Comissária 
de despachos e Atividade de consultoria em gestão empresarial,exceto consultoria téc-
nica específi ca, CNAEs:7490-1/04, 5250-8/01 e 7020-4/00 ,respectivamente.O interes-
sado poderá impugnar o presente Termo de Indeferimento no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados nos termos do inciso III do artigo 22 da lei municipal 13.104/2007, devendo 
ser observado que a impugnação feita em desacordo com as exigências relacionadas no 
Formulário de Requerimento Único do DRM/SMF,acarretará nos termos do parágrafo 
único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em o não conhecimento da peça 
impugnatória e o arquivamento do respectivo protocolo.
CNPJ EMPRESA

15.520.623/0001-62 M.V.F.DE OLIVEIRA -ME

MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM
Diretor do DRM 

 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

    NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 

Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, 
parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07,fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, em decorrência da 
vedação prevista no artigo 3º,§4º,inciso I, da Lei Complementar 123/2003, alterada 
pela Lei Complementar 139/2011(Existência de sócio pessoa jurídica).O interessado 
poderá impugnar o presente Termo de Indeferimento no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados nos termos do inciso III do artigo 22 da lei municipal 13.104/2007, devendo ser 
observado que a impugnação feita em desacordo com as exigências relacionadas no 
Formulário de Requerimento Único do DRM/SMF,acarretará nos termos do parágrafo 
único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em o não conhecimento da peça 
impugnatória e o arquivamento do respectivo protocolo.
CNPJ EMPRESA

15.042.174/0001-94 FILE & CIA –RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.

MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM
Diretor do DRM  

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

    NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 

Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as pessoas jurídicas abaixo identifi cadas 
notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional,tendo em vista que a 
opção pelo referido regime,ocorrida após a regularização da pendência(atividade eco-
nômica vedada) junto à Receita Federal do Brasil, deu-se após o prazo de 30 (trinta) 
da sua inscrição municipal,conforme §3º inciso I, do artigo 6º da Resolução CGSN 
nº 94/2011. O indeferimento poderá ser impugnado no prazo de 30 dias, contados de 
acordo com artigo 22, inciso III e artigo 23 da lei 13.104/2004.
CNPJ NOME EMPRESARIAL 

14.930.021/0001-10 SOMA SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E ASSESSORIA LTDA ME

15.496.373/0001-72 SUELLEN BERALDO TROMBACO TRANSPORTES ME

MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM
Diretor do DRM

 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

    NOTIFICAÇÃO. 
Com fundamento no que determina o artigo 21 da lei 12.392/2005 c/c artigo 1º, III, 
da Instrução Normativa 06/2004 e artigo 13, inciso II, da Resolução CGSIM nº 2 
de 01/07/2009, fi cam os contribuintes abaixo relacionados  NOTIFICADOS  de sua 
inscrição ex-offício no Cadastro Mobiliário, na condição de EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL -EI, podendo os mesmos obterem o comprovante de sua inscrição 
mobiliária,no seguinte endereço eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br/situa-
cao_cadastral.php

CCM CNPJ NOME EMPRESARIAL

2132699 15.259.063/0001-34 ANDRE LEONARDO SAQUES 34418467882

2132702 15.259.231/0001-91 LUISA REIMAO DE ARAUJO LIMA 34671091879

2132711 15.259.447/0001-57 IRAN ROCHA DE SOUZA 21733382852

2132729 15.260.026/0001-46 STEFANO PETRALLAS HASSAN 28963265889

2132737 15.260.097/0001-49 LEANDRO EUZEBIO DE SOUZA 22426923806

2132745 15.261.091/0001-96 TIAGO DOS SANTOS 32599025893

2132753 15.261.095/0001-74 MIRIELY FIXINO MARIM 37148709890

2132788 15.262.619/0001-41 FABIO PEREIRA DE ABREU 21760869880

2132818 15.262.891/0001-21 MIRIAM BEN M BAREK SPERANCIN 25791943806

2132826 15.263.068/0001-30 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS 95382054991

2132834 15.264.370/0001-03 MARIA APARECIDA MENDES SANTOS 13764568852

2132842 15.265.847/0001-75 FERNANDO ALVES DA SILVA 26876487873

2132851 15.265.909/0001-49 ELENICE DE SOUZA 70159785987

2132869 15.266.282/0001-40 ALEXSANDRA APARECIDA BARBERO RESENDE 15837283846

2132877 15.266.444/0001-40 MARCELO PRADO FERRARI MANZANO 15260298802

2132907 15.266.556/0001-00 GERSON LUIZ DA FONSECA 09698314806

2132915 15.266.765/0001-45 MARIA CRISTINA TOFANO CECILIO 81981759891

2132923 15.266.857/0001-25 MARCIO MARIO ARTUR DE OLIVEIRA 08897870856

2132931 15.267.641/0001-84 PRISCILA UZUN TEIXEIRA 32824228814

2132941 15.267.827/0001-33 LUCAS FERREIRA CANOVAS 37128334823

2132991 15.270.608/0001-03 MARIA ELENA CAVALHEIRO NORONHA 09263629846

2133008 15.270.757/0001-72 RODRIGO BRAGA BRESCHAK 01586397150

2133016 15.271.053/0001-14 CRISTIANE PINHEIRO ORLANDINI BONO 32120840814

2133024 15.271.195/0001-81 PATRICIA MICLOS 22486838805

2133032 15.272.109/0001-55 GENARO GUILHERMINO BARROS 09554058829

2133041 15.272.492/0001-41 JOSE CARLOS TRUBANO 09696037899

2133075 15.272.698/0001-71 MIRIAM MARQUES FARIAS 93356773453

2133091 15.273.574/0001-00 MARCIO WINDERLICH DE SOUZA 32037518870

2133148 15.274.314/0001-50 JOSIANE PEREIRA SARTORI 30940424819

2133172 15.275.436/0001-60 NATALIA SINAY RIBEIRO 25147131884

2133199 15.275.848/0001-09 ELIZETE MIRANDA FERREIRA VIEIRA 34862001866

2133211 15.276.995/0001-95 LEO NUCCI PARREIRAS 32805583876

2133237 15.277.457/0001-15 WENDELL ALMEIDA FREITAS 63658755334

2133245 15.277.508/0001-09 MAURICIO EMMILIANO PADULA 27822042890

2133253 15.277.582/0001-25 GISELE PICCART SOUSA 29383294825

2133261 15.277.622/0001-39 CASSIA LUANA CORREA ITO 38737681869

2133271 15.277.678/0001-93 ISMAR MACHADO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 77951930644

2133288 15.278.000/0001-25 JESSICA ROCHA SILVA 39294456897

2133301 15.278.931/0001-23 DORACI PEREIRA DA SILVA 52234169100

2133326 15.281.072/0001-21 LEILA CRISTINA BARBOSA 21545426899

2133334 15.281.096/0001-80 MARIA IVANEUZA SANTOS GONCALVES 29451300848

2133342 15.281.334/0001-58 MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA 01676956816

2133385 15.281.893/0001-68 FABIANA MOREIRA SOARES SILVA 05330636710

2133407 15.281.986/0001-92 SIMONE SANTANA MUZA 18555917824

2133415 15.281.990/0001-50 ELIZEU DA CRUZ CUNHA 01738271528

2133431 15.282.253/0001-72 MARLENE ROSA DOS SANTOS 17284773871

2133441 15.282.274/0001-98 JOAO MARIA RODRIGUES DA SILVA 45848092915

2133458 15.282.623/0001-71 SANDRA REGINA SALA KIMURA 04429645876

2133491 15.285.188/0001-39 ERIVALDO SANTOS MOURA 22473364850

2133504 15.285.601/0001-65 TAINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA 11315140764

2133512 15.286.043/0001-52 BENEDITO DE SOUZA AZEVEDO 44625057191

2133521 15.286.124/0001-52 MARJORIE DO AMARAL 26833408858

2133539 15.286.371/0001-59 SOLANGE MACHADO DOS SANTOS OLIVEIRA 18429663835

2133555 15.286.759/0001-50 MARIA LUCIA VIEIRA 83074724900

2133563 15.288.146/0001-51 CARLA CONCEICAO SOARES BORGES 25665981850

2133571 15.289.145/0001-21 MARCIA PAIXAO DA CRUZ 18471484846

2133601 15.289.817/0001-07 ALZITA FRANCA DA SILVA 09396394831

2133611 15.289.872/0001-99 THIAGO FELIX VIANA 22085652824

2133628 15.289.995/0001-20 GERALDA FRANCISCO VIANA 17943733819

2133636 15.290.602/0001-06 ELISANDRA MARTINS FRANCISCHETTI 28151930861

2133652 15.291.009/0001-76 JOEL HONORIO DA SILVA 17190647848

2133661 15.291.254/0001-83 SAMIA FAGUNDES CARVALHO 32548073831

2133679 15.292.895/0001-52 REGINA ALEXANDRINO DE ASSIS 03362414885

2133687 15.293.126/0001-79 PRISCILA GOMES RIBEIRO DA SILVA 04190328600

2133695 15.293.571/0001-39 MAELY CRISTINA DE BRITO SOARES 22924628857

2133717 15.294.281/0001-00 MARIA REGINA DA SILVA 14990182820

2133725 15.294.877/0001-00 JAQUELINE DE OLIVEIRA JULIO 36929848808

2133733 15.295.222/0001-56 RAQUEL FAGUNDES JACOMO 26183327840

2133768 15.295.902/0001-70 LUIS ANTONIO GIBIN 86786156800

2133776 15.296.285/0001-27 MARIANA DE FREITAS 19551907809

2133792 15.296.853/0001-90 FABRIZIO BRINCHI SARTO 30843271817

2133806 15.296.931/0001-56 SILAS LEAL TORRES 42769401840

2133814 15.297.404/0001-66 LUIS MIGUEL RIBEIRO COSTA 23325920837

2133831 15.297.557/0001-03 JONAS ELIAS CORREIA 12052133844

2133873 15.298.407/0001-14 SERGIO MARCOS JACINTO 24752078848

2133891 15.298.569/0001-52 DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS 22438952857

2132681 15.258.683/0001-59 THAIS MESQUITA DE CAMARGO 34966359830

2132761 15.261.372/0001-49 THAIS OLIVEIRA SILVA 37136307805

2132771 15.261.446/0001-47 GABRIELA OLIVEIRA LIRA 41960105809

2132796 15.262.708/0001-98 CARLA MAYRA CAMARGO VIEIRA 39466024876

2132801 15.262.816/0001-60 NADJANE BARBOSA DA SILVA 02373293790

2132885 15.266.452/0001-97 JEFFERSON EDUARDO DOS SANTOS 21972466828
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2132893 15.266.548/0001-55 FERNANDO SANTANA RAMOS 21444509861

2132958 15.268.076/0001-70 RENATO ABDALLA 18072060848

2132966 15.269.220/0001-92 SUELY SOUZA SILVA 25630264826

2132974 15.270.042/0001-10 BRUNO HENRIQUE BARBOSA CABRAL 34640182880

2132982 15.270.566/0001-00 DEVANI DAVID SOARES 31434380106

2133059 15.272.570/0001-08 WELLINGTON COSTA LEITE 13767961806

2133067 15.272.696/0001-82 LINNEU MORAES DE SOUZA NETTO 22137042878

2133083 15.273.319/0001-68 JESSICA CRISTINA BORGES 39294461890

2133105 15.273.613/0001-70 GILMAR MOTA BARBOSA 35440259813

2133113 15.273.690/0001-20 ELAINE CORREIA DE MELLO 13774284865

2133121 15.273.712/0001-51 JACQUELINE DE OLIVEIRA BENEDITO 16830335825

2133131 15.273.920/0001-50 WILSON DE ASSIS BARBOSA 04433828670

2133156 15.275.052/0001-48 ALINE CRISTINA DA SILVA 39523914847

2133164 15.275.244/0001-54 CLAUDIO DORETTO DA SILVA 13794747879

2133181 15.275.466/0001-77 GEISA VIEIRA DE ANDRADE 36597395883

2133202 15.276.477/0001-71 DEBORA CARDOZO DE CARVALHO 32094547876

2133229 15.277.370/0001-48 LEANDRO ANTERO DOS SANTOS 38073238802

2133296 15.278.739/0001-37 CRISTINE ERNANI DA SILVA 17888308813

2133351 15.281.343/0001-49 THIAGO APARECIDO DOS SANTOS 33319250809

2133369 15.281.375/0001-44 RONALDO ANTONIO MARQUES PINTO 07948698825

2133377 15.281.752/0001-45 EVAIR DA SILVA BATISTA 32663731897

2133423 15.282.200/0001-51 LILIANE SOARES FOREGATTO 22618689879

2133466 15.283.722/0001-78 TIAGO MULATO DE CARVALHO 32625649828

2133474 15.284.059/0001-26 KELLY CRISTINA CRESPO BARBIERO 26158955833

2133482 15.284.266/0001-80 RODISNEI CAETANO DE SOUZA 16847463880

2133547 15.286.430/0001-99 ANDRE GUSTAVO DA CRUZ 22432133897

2133581 15.289.335/0001-49 JORGE DOS SANTOS MARCELINO 07981413877

2133598 15.289.404/0001-14 VALERIA CRISTINA DE MATOS 20647474867

2133644 15.290.930/0001-02 ANA PAULA ARANTES 13780259893

2133709 15.293.730/0001-03 DEIVID DELA COLETA 38190641840

2133741 15.295.416/0001-51 EDUARDO FERREIRA DE CARVALHO 25905583846

2133751 15.295.445/0001-13 PEDRO HENRIQUE GODOY GANDIA PINHEIRO 32276324899

2133784 15.296.845/0001-43 FRANCISCO CARLOS DOMINGUES 09696175850

2133822 15.297.554/0001-70 JORGE CESAR SANTANA FERREIRA 07958873883

2133849 15.298.140/0001-65 MARIA REGINA RODA BARRO 27192328820

2133857 15.298.314/0001-90 JOSE EDUARDO DE SOUSA 21048146855

2133865 15.298.322/0001-36 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 41209001349

2133881 15.298.438/0001-75 EDNEI DE JESUS SERNAGLIA 07444703825

2135825 15.299.273/0001-56 HIZES DE FATIMA ALVES DE SOUZA 44606931191

2135841 15.299.725/0001-08 MILTON LUIZ MARINO 55519814872

2135876 15.300.648/0001-50 ROSAMARI GOMES DA SILVA 10971518831

2135884 15.300.918/0001-23 PAULO SINEZIO DA SILVA 06711865820

2135892 15.300.996/0001-28 MARIA VIRGINIA FRANCO AVELINO 05795938866

2135914 15.301.598/0001-26 JULIANO RIBEIRO DA COSTA 26830658845

2135922 15.301.731/0001-44 GIVALDINO DIAS 67571751500

2135931 15.303.055/0001-48 VALQUIRIA BARRETO LEONEL DE SOUZA 22640368850

2135949 15.303.061/0001-03 MARCELO ILDEFONSO OLIVEIRA CINTRA 94185948891

2135957 15.303.991/0001-59 DANIEL COSTA NEVES 36982059120

2135973 15.304.564/0001-95 THIAGO BRAVO SANTOS 70117793450

2135981 15.304.647/0001-84 FELIPE DA COSTA DE CASTRO 33854663854

2135991 15.305.073/0001-69 CLEONALDO APARECIDO GUIDUCI 02451758813

2136007 15.305.341/0001-42 AUGUSTO CAMILO GAVA 01686936826

2136023 15.305.544/0001-39 LEANDRO ALVES BRITO 26927416846

2136031 15.305.990/0001-43 ROGERIO ROCCO USHIRO 34968888813

2136041 15.306.149/0001-70 JORGE GERMANO DO PRADO 25816181831

2136066 15.306.643/0001-35 ANDREA DELISE DE OLIVEIRA 31445107856

2136121 15.307.537/0001-76 ALDO RUI ZAPPELLINI NETO 29555636842

2136139 15.308.367/0001-44 KLEBER JOSE MENDES 26868128851

2136147 15.309.045/0001-10 ALCINEIA CRISTINA BRITO 18807986892

2136155 15.309.423/0001-65 VALERIA MARIA PEREIRA 10802345867

2136171 15.310.123/0001-04 ADEVANILTON SANTOS DE ALMEIDA 03687118894

2136198 15.310.368/0001-23 TEREZINHA HENRIQUE DE OLIVEIRA 31987138899

2136228 15.311.658/0001-91 LUANA CRISTINA DE CARVALHO 33831280835

2136244 15.313.217/0001-29 MARILENE MARTINS CORREA 36262820159

2136252 15.313.326/0001-46 BRUNO LOPES DE GODOY 36800063819

2136279 15.313.862/0001-41 CICLEIDE DE QUEIROZ COSTA 25878655810

2136287 15.313.886/0001-09 WILSELE SGOBIN PEREIRA 27227153843

2136295 15.313.907/0001-88 EDILEUSA FERREIRA COSTA CORDEIRO 18488941803

2136309 15.313.908/0001-22 SAMUEL GOULART 39634940854

2136333 15.314.707/0001-40 VINICIUS SIMOES GUARNIERE 32268166830

2136351 15.315.531/0001-40 DIEGO BOTACCINI FRANCISCO 05541491924

2136368 15.315.893/0001-31 SOELY BARBOSA DE SOUZA 27565896837

2136376 15.315.909/0001-06 FRANCISCO JOSE DE MELO 37810936468

2136392 15.316.971/0001-12 ELIANE CRISTINA SILVA ROCHA 26371432826

2136414 15.317.747/0001-45 LEONILDO MATEUS DE SOUZA 05924198863

2136422 15.317.899/0001-48 MARCOS FARIA DO CARMO 15533058842

2136431 15.319.855/0001-57 ANDRE LEONARDO TAKEUTI 27888064850

2136449 15.319.922/0001-33 SIMONE PEREIRA DE LIMA 30717693856

2136457 15.320.820/0001-38 FLAVIA GABRIELE SANTOS DE OLIVEIRA 23027955802

2136465 15.321.729/0001-37 MARCOS LEANDRO MONTEIRO 27907472881

2136473 15.322.091/0001-59 MARIANA BARONI FONTANA 33690467845

2136491 15.322.833/0001-46 DELIA SOUSA DO NASCIMENTO 71749314304

2136503 15.323.323/0001-93 CLAUDEMIR BENEDITO DE MOURA 10219551839

2136511 15.323.784/0001-66 NILSON FERREIRA DOS SANTOS 66569400649

2136554 15.324.345/0001-78 SUELI SILVESTRE DA SILVA AGUIAR 13944102800

2136571 15.325.290/0001-10 JOHN STEFANE GALISA TORRES 31205451803

2136589 15.325.522/0001-30 MARIA DA CONCEICAO BATISTA 26080006812

2136597 15.325.950/0001-63 MARIA ELISABETH DE FIGUEIREDO 34792534828

2136601 15.326.198/0001-75 CARLOS AUGUSTO LATUF 04394455820

2136635 15.326.569/0001-19 MATEUS DE OLIVEIRA LIMA 35944436808

2136651 15.327.049/0001-20 LEANDRO JOSE RAIMONDI 02200512910

2136678 15.327.488/0001-33 LUCIANA DE SOUZA PAULA DA SILVA 10272903884

2135833 15.299.318/0001-92 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS 12078659827

2135851 15.300.022/0001-44 EVANDRO LUIZ DA SILVA 25460905850

2135868 15.300.578/0001-30 MARCO ANTONIO RIBEIRO 92504108834

2135906 15.301.123/0001-30 MARIA ANGELICA DA SILVA FERNANDES 32226875875

2135965 15.304.310/0001-77 PEDRO HENRINQUE DE OLIVEIRA MIRANDA 32536379809

2136015 15.305.384/0001-28 CARLOS ALEXANDRE ALVES DE PAULA 37407123845

2136058 15.306.326/0001-19 ALINE REGINA TELLES 33608328840

2136074 15.306.683/0001-87 ALEXANDRE CARLOS GONCALVES 28071952885

2136082 15.306.702/0001-75 FABRICIO DE JESUS SANTOS 35928906897

2136091 15.307.075/0001-97 FABIO FERNANDO JACINTHO 17001149802

2136104 15.307.095/0001-68 SANDRA ALVES DE ARAUJO 37388080864

2136112 15.307.414/0001-35 CLAYTON TAVARES CORREIA 27716832883

2136163 15.309.914/0001-06 VALDINEI GONCALVES DA CUNHA 27646898880

2136181 15.310.234/0001-02 FELIPE BERGANTIN LOPES 38212237826

2136201 15.310.421/0001-96 TAMIRES DA COSTA MARTINS 43068933838

2136211 15.310.621/0001-49 FERNANDO RODRIGUES 12787943870

2136236 15.311.674/0001-84 VALDOMIRO PAULINO 31735134872

2136261 15.313.861/0001-05 GIOVANA LETICIA GRACIANO 32879965845

2136317 15.313.964/0001-67 JOSIELE JESUS DA SILVA MOREIRA 42702729886

2136325 15.314.075/0001-14 CLAYTON LOPES DA CUNHA NASCIMENTO 26153837875

2136341 15.315.040/0001-08 JOSE ROBERTO DE SOUZA 07976911899

2136384 15.316.339/0001-79 ROSI DIAS ANTUNES 22266733850

2136406 15.317.186/0001-84 DARLENE CRISTINE DE SOUZA 31726462897

2136481 15.322.622/0001-03 THAIS HELENA MACEDO FERREIRA 42534814850

2136521 15.323.994/0001-54 ROSANGELA DE SOUZA PALIM 12912892830

2136538 15.324.009/0001-25 MARIA DE SOUZA 16862585851

2136546 15.324.146/0001-60 MESSIAS HENRIQUE CARDOSO RODRIGUES 34955556841

2136562 15.325.035/0001-78 RODRIGO DE MORAES CHIAVEGATTO 26908645843

2136619 15.326.297/0001-57 EVANDRO ROSA DE OLIVEIRA 09284129893

2136627 15.326.542/0001-26 ATANAEL JESUS DOS SANTOS 21643991884

2136643 15.326.835/0001-03 SILVANA RODRIGUES DE MEIRA 26768672886

2136661 15.327.241/0001-17 DEUSDEDITH LUCIO DOS SANTOS 69866813800

 
MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM

Diretor do DRM
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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Eletrônico  nº 13  0/2012  
-  Processo Administrativo nº  11/10/30.628 -  Interessado : Secretaria Municipal de 
Educação -  Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria, 
com fornecimento de materiais -  Obtenção do Edital : a partir do dia 12/07/2012 - 
 Recebimento das Propostas do lote 01 : das 08h do dia 31/07/12 às 09h30min do 
dia 01/08/12 -  Abertura das Propostas do lote 01 : a partir das 09h30min do dia 
01/08/12. Demais informações constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrôni-
co: www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (19) 2116-0294. 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 GIOVANA CRISTINA ALVES DE SOUZA 

 PREGOEIRA 
  

 DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO   
  Processo Administrativo nº  10/10/24.585  Interessado:  Secretaria Municipal de Saú-
de  Pregão Eletrônico  nº  106/2012  Objeto:  Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de solução de execução, controle e gerenciamento de impressão em pre-
to e branco, com suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
e serviços correlatos, compreendendo a locação de equipamentos, cessão de softwares 
de controle e fornecimento de materiais consumíveis. 
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, em espe-
cial as manifestações do economista desta Secretaria e da Equipe de Pregão, que acato 
na íntegra,  CONHEÇO  da impugnação apresentada pela empresa  CTIS TECNOLO-
GIA S/A , contra a qualifi cação econômico-fi nanceira exigida no Pregão Eletrônico nº 
106/2012 e, no mérito,  NEGO-LHE PROVIMENTO .
Publique-se. Após, ao Departamento Central de Compras para prosseguimento. 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 MARCELO GONCALVES DE SOUZA 

 DIRETOR DO DEPTO CENTRAL DE COMPRAS RESPONDENDO CUMULATIVAME NTE 
PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Eletrônico  nº 131  /2012  - 
 Processo Administrativo nº  12/10/21.232 -  Interessado : Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer -  Objeto : Aquisição de aspirador para piscina - robô limpador -  Obtenção do 
Edital : a partir do dia 12/07/2012 -  Recebimento das Propostas do item 01 : das 08h do 
dia 02/08/12 às 09h30min do dia 03/08/12 -  Abertura das Propostas do item 01 : a partir 
das 09h30min do dia 03/08/12. Demais informações constam no preâmbulo do edital, no 
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (19) 2116-0294 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 GIOVANA CRISTINA ALVES DE SOUZA 

 PREGOEIRA 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATOS   
  Processo Administrativo n.º  12/10/6674  Interessado:  Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos  Modalidade:  Pregão Presencial n° 84/12  Contratada:  J.J. ANTO-
NIOLI & CIA LTDA.  Termo de Contrato  n°  81/12  Objeto do Contrato:  Forneci-
mento parcelado de coração bovino e pescoço de frango para atender a demanda do 
Bosque dos Jequitibás  Valor:  R$ 71.540,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  03/07/12.
 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM 28/06/2012 

 (publicado novamente por conter incorreções) 
  Protocolado  nº 2011/10/45595 
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura
 Referência : Pregão Presencial nº 173/2011 
 Objeto : Registro de Preços de serviço de Locação de Sanitários Químicos para even-
tos da Secretaria Municipal de Cultura.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações,  AUTORIZO  a des-
pesa no valor total de R$ 19.560,00 (Dezenove Mil e Quinhentos e Sessenta Reais), 
a favor da empresa:  VALDEMAR DOS REIS BARROS  (Ata de Registro nº 04/12 
- Itens 01 e 02). Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 28 de junho de 2012 
 FLAVIO SANNA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA   
 Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2011, realizou-se a 70ª reunião do Conselho de Cul-
tura, em caráter ordinário, tendo por local o gabinete da Secretária Municipal de Cultura, 15º 
andar do Paço Municipal e que contou com a presença dos seguintes conselheiros: Renata 
Alves Sunega, Euridice Palma, Gabriel Guedes Rapassi, Rosângela Reis, Neiva dos Santos 
Toledo, Vicente de Paulo Montero, Mário Gravem Borges, Ana Cristina Ribeiro Silva, Ma-
ria Inês Saba, Roberta Maria Mascarenhas Vieira Amaral. Informes.A Sra. Presidente deu 
início à reunião, comunicando ao Conselho sobre o convênio entre a OSMC e UNIMED, 
empresa esta que irá patrocinar a entidade em R$ 400.000,00. Informou que o resultado do 
Edital para Seleção dos Projetos Artísticos para Agenda do Centro de Convivência Cultural, 
projeto este implantado pela atual administração da SMC, foi publicado no Diário Ofi cial 
do Município de hoje e que os projetos para o Edital de Agenda para o MACC deverão ser 
publicados na próxima semana. Conselheiro Vicente cumprimenta a Secretária pela partici-
pação da SMC na Virada Cultural Paulista, da qual a ABAL participou e informa também 
que no dia 08/07 a ABAL realizará na Sala Carlos Gomes, uma homenagem a Guilherme 
de Almeida, convidando todos os Conselheiros. Aproveitou para lembrar que, além dos 150 
anos da proclamação da república da Itália, existe legislação municipal que versa sobre a 
realização do Dia de San Genaro, 19 de setembro, comemoração que já foi feita no bairro 
Cambuí. A Presidente informa que fará reunião com o Consulado Italiano para tratar de ex-
posição conjunta. Conselheira Maria Inês informa sobre curso para elaboração de projetos 

culturais. Conselheira Cristina comunica sobre a gravação de vídeo Batlle América Latina 
e sobre o apoio que a Cia. Eclipse dará à atividades esportivas na praça, tendo sido também 
convidada para o Festival de Itú, que ocorrerá de 12 a 21 de julho. A Conselheira Euridice 
informa que o depósito da primeira parcela do FICC já foi efetuado e que, no dia 06/07, será 
realizada reunião com todos os proponentes selecionados, na Sala Carlos Gomes, às 14:30 
horas. Conselheiro Gabriel forneceu maiores detalhes sobre o Edital para Agenda do CCC, 
que teve 80 projetos inscritos, dos quais foram selecionados 8 projetos na área de teatro, 7 
na área de música e 18, na área de dança e reforça que o objetivo maior deste edital é o de 
elevar a qualidade da pauta do CCC. Justifi cativa de ausência. Justifi cou ausência o Con-
selheiro Celso Palermo, por motivo de compromisso junto à UNICAMP. Aprovação da ata 
69. A ata foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Carta de recomendação para os 
proponentes não selecionados no Edital FICC 2010/2011. Após discussão, convencionou-
-se que neste momento não seria cabível que a Secretaria fornecesse tal certifi cado, sendo 
necessárias alterações no edital para tal. A Presidente informou que está sendo estudada a 
criação de um banco de dados sobre os artistas, que poderá ser desenvolvido conjuntamente 
com a Secretaria de Estado da Cultura. Defi nição de prioridades para a Secretaria de Cul-
tura. Conselheira Ana Cristina enfoca que Campinas deveria ter uma escola de cultura e 
menciona outras cidades, como Itú e Valinhos. Conselheira Maria Inês observa que falta aos 
Pontos de Cultura, cursos de formação. Conselheiro Vicente elogia a Banda Municipal, ge-
rida pela Secretaria de Educação, que é reconhecida em âmbito nacional. A Presidente fala 
que o objetivo da SMC é descentralizar o investimento em ofi cinas e levá-las para as áreas 
mais vulneráveis em relação à evasão escolar e carência da população. Quanto à criação de 
um centro cultural, observa a Presidente que a estrutura da SMC já é bastante onerosa, pois 
são inúmeros os equipamentos culturais a serem preservados. Informou também que não 
são repassados recursos federais para a área e que, para a realização de ofi cinas, existem 
entraves jurídicos, com relação, entre outros, à Lei 8666. Reforça que devemos tentar focar 
a obtenção de recursos através da iniciativa privada. Nada mais havendo para ser tratado, 
deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Ângela D’Ottaviano lavro a presente ata. 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA   
 Aos vinte dias do mês de setembro de 2011, às 9:30 horas realizou-se a 71ª reunião do Con-
selho Municipal de Cultura, em caráter ordinário, tendo por local o gabinete do Secretário 
Municipal de Cultura, 15º andar do Paço Municipal e que contou com a presença dos seguin-
tes conselheiros: Bruno Ribeiro, Paula Ribeiro da Silva, Rosângela Reis, Neiva dos Santos 
Toledo, Vicente de Paulo Montero, Wilson de M. Marques, Mário Gravem Borges, Ana Cris-
tina Ribeiro Silva, Maria Inês Saba, João Luiz Portolan Galvão Minnicelli, Walquiria Sona-
ti, Roberta Maria Mascarenhas Vieira Amaral e coordenador de projetos especiais Gabriel 
Rapassi.O Sr. Secretário de Cultura, e atual Presidente do Conselho Municipal de Cultura, 
Sr. Bruno Ribeiro, se apresenta aos conselheiros solicitando a colaboração de todos para a 
continuidade do bom andamento dos trabalhos do Conselho.Aproveita a oportunidade para 
apresentar a nova Diretora de Cultura Sra. Paula Ribeiro da Silva que também passa a integrar 
o Conselho Municipal de Cultura. A seguir é feita uma breve apresentação de todos os conse-
lheiros presentes à reunião. O conselheiro Mário Gravem Borges, vice presidente do Conse-
lho, observa que devido as mudanças ocorridas,seria importante saber de sua permanência na 
vice presidência, ao que a conselheira Maria Inês, presidente do Fórum, informa que a escolha 
do referido cargo é de competência da sociedade civil, fi cando portanto o conselheiro Mário 
referendado na vice presidência. O Sr. Presidente solicita licença por alguns momentos da reu-
nião para participar da posse do novo Secretário de Educação no Gabinete do Prefeito. Assim 
sendo, os conselheiros alteram a ordem da pauta para que os informes sejam dados na volta 
do Sr. Presidente. Justifi cativas de ausência- foi justifi cativa a ausência do conselheiro Celso 
Palermo. Aprovação da ata 70- a ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros com 
a ressalva de que seja acrescentada Vinhedo junto as cidades de Valinhos e Itu. A seguir foi 
questionado aos conselheiros sobre a permissão de participação como ouvintes nas reuniões 
do Conselho ao que após alguma discussão fi cou estabelecido que poderá haver participação 
de ouvintes no máximo 05 (cinco) pessoas desde que seja feita a inscrição junto a Coordena-
doria de Fundos com antecedência de 05 (cinco) dias. Análise de alteração de orçamento de 
projetos - Os conselheiros reforçam a posição do edital onde os orçamentos só poderão ser 
remanejados em itens constantes no orçamento inicial. A conselheira Walquiria informa que 
referidas solicitações de alterações deverão passar por análise do Departamento Administrati-
vo da Secretaria de Cultura e posteriormente enviados ao conselho. FICC-A conselheira Maria 
Inês pergunta sobre o pagamento da terceira parcela aos projetos aprovados no edital do FICC 
e foi informada que estas sendo feitas reuniões com o Secretário Municipal de Finanças para 
que seja resolvida essa questão o mais breve possível. Casa de Cultura -situação legal das 
ocupações atuais- o conselheiro João Luiz questionou sobre a ocupação da Casa de Cultura de 
Barão Geraldo pelo Grupo Semente e foi informado que referido espaço foi agendado por um 
período de 90 (noventa) dias uma vez que não tem nenhuma estrutura de segurança nem de 
limpeza pois conta apenas com uma funcionária. Foi informado ainda que o local corria o risco 
de ser ocupado pelo CAMPREV o que seria uma grande perda para a cultura de Campinas, 
uma vez que, a região é um polo de cultura da cidade. É intenção que se crie um decreto para 
utilização das casas de culturas. O Conselheiro João Luiz disse que a legalidade da ocupação é 
questionável por se tratar de um espaço público que não poderia ser agendado sem um Edital. 
A conselheira Ana Cristina aproveitando o assunto solicita a transferência da Casa do Hip Hop 
que atualmente ocupa uma salinha na Estação Cultura, para um espaço sob o viaduto Miguel 
Vicente Cury que no momento se encontra abandonado, espaço este que era utilizado pela As-
sociação Homens de Amanhã. Informa ainda a conselheira que foi encaminhando um ofício a 
Prefeitura Municipal de Campinas pedindo o referido espaço. A seguir o Coordenador de Pro-
jetos Especiais Gabriel Rapassi informa que está sendo elaborado um edital para a ocupação 
do Prédio da Estação Cultura. O conselheiro Mario pediu que seja passado também para apre-
ciação do Conselho Municipal de Cultura e propõe a criação de uma comissão para análise da 
região da Estação Cultura. O Conselho estabelece que haja uma programação de uso mesmo 
antes do edital estar concluído. Ativação da Comissão de Legislação Cultural já aprovada em 
reunião do Conselho- Fica estabelecido que referida comissão será composta pelos seguintes 
membros João Luiz Portolan, Vicente Montero, Rosângela Reis e Gabriel Rapassi. Informes- 
O conselheiro Vicente falou sobre o mês Carlos Gomes e solicitou uma decisão sobre o mo-
numento túmulo de Carlos Gomes para o qual está havendo um descaso embora tenha havido 
um compromisso anterior quanto ao restauro. O presidente do Conselho enfoca do interesse de 
preservar-se tudo que diga respeito a Carlos Gomes. A conselheira Rosângela aproveitando a 
oportunidade observa sobre a Semana de Guilherme de Almeida, ressalta que seu monumento 
encontra-se também em situação precária. A seguir a conselheira Roberta lembra da existência 
da Lei de Adoção de Praças e sugere que semelhante lei seja criada para preservação de monu-
mentos. A seguir a conselheira Ana Cristina faz um convite para o 11 Campinas Street Dance 
Festival que ocorrerá nos dias 30/09, 01 e 02/10/11 e apresenta seu Livro cujo o título é Dança 
de Rua. A conselheira Maria Inês entrega ofi cialmente ao o anteprojeto do Plano Municipal de 
Cultura aprovado pelo Fórum de Cultura ao Sr. Secretário e Presidente do Conselho- Inscrição 
da Secretaria no Fundo Nacional de Cultura- Foi informado pela conselheira Walquiria que é 
necessário que o sr. Secretario de Cultura encaminhe para assinatura do Sr. Prefeito o Plano 
Municipal de Cultura, para que após assinatura seja feita a inscrição dentro do prazo que é até 
janeiro/2012, para que então a Secretaria Municipal de Cultura tenha direito de receber a verba 
do Governo Federal. Ao ser encerrada a reunião os conselheiros desejam ao novo secretário e 
diretora uma feliz gestão. Nada mais havendo para ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, 
da qual eu, Sandra Regina Peres Poças lavro a presente ata.
 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA   
 Aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2011, às 9:30 horas realizou-se a 72ª reunião 
do Conselho Municipal de Cultura, em caráter ordinário, tendo por local o gabinete do Se-
cretário Municipal de Cultura, 15º andar, do Paço Municipal e que contou com a presença 
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dos seguintes conselheiros: Bruno Ribeiro, Paula Ribeiro da Silva, Rosângela Reis, Vicente 
de Paulo Montero, Wilson de M. Marques, Mário Gravem Borges, Celso A Palermo, Ana 
Cristina Ribeiro Silva, Maria Inês Saba, João Luiz Portolan Galvão Minnicelli, Walquiria 
Sonati e Roberta Maria Mascarenhas Vieira Amaral. O Sr. Secretário de Cultura, e atual 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Sr. Bruno Ribeiro, inicia a reunião com os 
seguintes informes: O conselheiro Vicente agradece a contribuição da Secretaria Municipal 
de Cultura no evento “Cortina Lírica comemorativa 150 anos de estreia, A Noite do Cas-
telo” que teve sua apresentação no dia 28/09/2011, na Sala Luís Otávio Burnier localizada 
no Centro de Convivência Cultural de Campinas “Carlos Gomes”, e informa que não fal-
tou público, o teatro esteva lotado, o conselheiro ainda aproveita para fazer o convite da 
apresentação “Natal de todos os Cantos” que se realizará no dia 09/12/2011 na Sala Carlos 
Gomes, a conselheira e Diretora de Cultura Paula Ribeiro, oferece ajuda na divulgação 
do evento e o Sr. Presidente e Secretário de Cultura pede ao conselheiro se pode incluir o 
evento no roteiro de Natal da Secretaria Municipal de Cultura. A conselheira Maria Inês 
comunica que no dia 23/11/2011 aconteceu a Assembleia do Fórum de Cultura de Campi-
nas, onde foi realizada a eleição da nova Diretoria Executiva e que no dia 14/12/11 haverá 
outra assembleia para completar o quadro, após este assembleia encaminhará por ofício os 
novos nomes que irão compor a Diretoria do Fórum. O conselheiro Celso Palermo informa 
a todos que teve um ótimo público o “Festival Hércules Florence”, explicando que foram 
um ciclo de 05 palestras e que o pública eram aproximadamente de 50 pessoas, o conselhei-
ro agradece a parceria com o Museu de Imagem e do Som (MIS) e o apoio da Secretaria 
de Cultura na divulgação que conseguiu atingir mais do que a média, tendo a conclusão 
que o retorno foi muito positivo, o Secretário pede desculpas por não poder comparecer à 
abertura do evento. A conselheira Ana Cristina convida a todos para dia 15/12/2011, pres-
tigiar o evento “última roda do ano de dança”. A conselheira Roberta Mascarenhas pede ao 
Conselho para tratar de um assunto que não está na pauta, mas que é de muita importância 
para a Cidade, uma denúncia gravíssima de que a Catedral Metropolitana de Campinas está 
sendo dourada, imagens, púlpitos, sacrário e até mesmo a cadeira do bispo já está pintada 
de dourado, a Conselheira e Diretora de Cultura Paula Ribeiro liga para a Coordenadoria 
Setorial do Patrimônio Cultural e solicita que um fi scal de patrimônio vá ao local apurar tal 
denúncia e quem foi a pessoa que autorizou tal reforma, aproveitando a referida denúncia o 
conselheiro Mário Borges também fala sobre uma loja com reforma e pintura que também 
precisa ser fi scalizada na Rua Regente Feijó. A conselheira Walquiria lembra o Presidente 
de que um membro do Conselho Municipal de Cultura deve participar também do Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas, o Presidente responde que 
a próxima reunião será dia 15/12/11 e levará ao Conselho está solicitação. O conselheiro 
João Luis comenta sobre Araújo, um artista que tem um enorme interesse e também tem 
bastante material para expor, a conselheira Paula Ribeiro pergunta ao conselheiro se o artista 
tem projetos por escrito para ser encaminhados e analisados, e também foi lembrado pela 
conselheira Walquiria a Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial-CEPIR 
por se tratar também de artigos do Museu do Negro. A conselheira Walquiria Sonatti acha 
importante a participação no dia 29/11/2011 das discussões das Macrozonas junto a Secreta-
ria de Planejamento, comenta que vão começar pela Macrozona 5. A conselheira Maria Inês 
pede um olhar mais detalhado nos equipamentos, fala como exemplo a Casa de Cultura de 
Barão Geraldo, a instrutura está muito ruim, esgotos, telhado, calhas e outros, a Conselheira 
Paula Ribeiro informa que a Sanasa se comprometeu a arrumar a parte dos esgotos e que a 
equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Cultura irá retornar a Casa de Cultura de 
Barão Geraldo assim que terminarem a reforma no telhado do Museu de Imagem e do Som. 
O conselheiro Celso Palermo pede esclarecimento sobre um artigo do jornal falando que a 
Cultura vai ter 5 milhões a mais no orçamento, é explicado que esta verba a mais será repas-
sada por conta dos eventos que a Comunicação realizava e que retornaram para realização 
da Secretaria de Cultura. A conselheira Walquiria Sonatti comenta o assunto da reforma 
do Teatro Castro Mendes, um aditamento está sendo elaborado e os conselheiros alertam 
o Secretário dos riscos e sugere que caso aconteça o aditamento que seja interrompido até 
acabar as investigações do M.P.. O conselheiro João Luiz retoma o assunto das Casas de 
Cultura e a situação legal das ocupações atuais, e a conselheira Paula Ribeiro reforça que vai 
ser regularizado através de Edital. A conselheira Maria Inês lembra o Secretário do Ofício 
que solicita uma sala na Estação Cultura para encontros do Fórum e também do Conselho 
Municipal de Cultura. Inscrição da Secretaria no Fundo Nacional de Cultura- Foi informado 
pelo assessor de Cultura Cauê Nunes que este processo está em andamento, a conselheira 
Walquiria Sonatti comenta que a Coordenadora Setorial de Suprimentos, da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura a Sra. Andréia, tem todos os formulários já preenchidos e conforme já 
comentado na reunião anterior o prazo para inscrição, para que então a Secretaria Municipal 
de Cultura tenha direito de receber a verba do Governo Federal.- Aprovação da ata 71- a ata 
foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Pagamento do FICC- A conselheira Maria 
Inês pergunta sobre o pagamento da terceira parcela aos projetos aprovados no edital do 
FICC e foi informada que tal parcela foi negociada com o Sr. Fábio Forte - Secretário Mu-
nicipal de Finanças - para dezembro/2011, a conselheira Maria Inês informa ao secretário 
que alguns proponentes do FICC compareceram a reunião do Fórum de Cultura e fi zeram 
algumas reivindicações, o conselheiro João Luis informou quais são: Adiar prazos para 
prestação de contas, prorrogar conclusão dos projeto e reavaliar junto aos proponentes os 
valores dos orçamentos. O secretário responde que essas reivindicações será analisadas após 
este pagamento de dezembro, onde será revisado caso a caso, o conselheiro Celso Palermo 
propôs que a prestação de contas sejam entregues em março apenas dos valores recebidos 
até dezembro/11, e que seja prorrogado o prazo para o restante. O Secretário informa aos 
conselheiros que todos os shows do evento “Revirada” foram através de contrapartidas. 
Indicação do Presidente para representantes nos Encontros dos Conselhos - todos os conse-
lheiros concordam com a indicação dos representantes: o conselheiro Mário Gravem Borges 
e o conselheiro Celso Palermo. Justifi cativa de ausência - nenhuma. Nada mais havendo 
para ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Sandra Regina Peres Poças 
lavro a presente ata. 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA   
 Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2012, às 9:00 horas realizou-se a 73ª reunião do 
Conselho Municipal de Cultura, em caráter ordinário, tendo por local o Gabinete do Secre-
tário Municipal de Cultura, 15º andar, do Paço Municipal e que contou com a presença dos 
seguintes conselheiros: Flávio Sanna, Sandra R. Peres Poças, Ricardo Lima Braga, Dagildo 
de Jesus Rodrigues, Mirza Baffi  Pellicciotta, Vicente de Paulo Montero, Wilson de M. Mar-
ques, Mário Gravem Borges, Celso A Palermo, Maria Inês Saba, João Luiz Portolan Galvão 
Minnicelli, Walquiria Sonati, Roberta Maria Mascarenhas Vieira Amaral, Roberto Rossant 
e Gabriel Guedes Rapassi. O Sr. Secretário de Cultura, e atual Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Cultura, Sr. Flávio Sanna, inicia a reunião com o recebimento da carta de boas 
vindas entregue pela conselheira Maria Inês juntamente com um breve currículo dos conse-
lheiros, o secretário agradece e aproveita para comunicar que será realizada na Secretaria de 
Cultura um jornal informativo com agenda dos eventos e que os conselheiros também serão 
incluídos na lista de endereços para recebimento do informativo. Informes: A conselheira 
Walquíria informa que está acontecendo a eleição do Conselho Municipal da Cidade de 
Campinas (Concidade), na Prefeitura Municipal de Campinas, 9º andar. O conselheiro Celso 
informa que o Núcleo de Fotografi as de Campinas está recebendo reclamações de visitantes 
do Parque Ecológico que estão sendo impedidos de tirarem fotos até mesmo de suas famí-
lias, informa que dia 01/02/2012 terá uma reunião com a Coordenação do Parque, mas como 
é de corresponsabilidade também da Prefeitura o conselheiro Gabriel proponhe apelo ao 
parque pois tirar fotos em parque é uma tradição, o Presidente do Conselho e secretário de 
Cultura concorda e diz que também é uma forma positiva para região, vamos investigar 
junto ao Parque para esclarecimentos, o Diretor de Cultura e conselheiro Ricardo Braga 
aproveita para informar as conselheiros o projeto referente a construção de um teatro na área 

do Parque Ecológico, também são projetos para a Cultura de Campinas “Fábrica de Cultura” 
público-alvo periferia em forma de inclusão social e Sambódromo na região do Parque Li-
near do Capivari, em relação ao 18 Pontos de Cultura, o conselheiro Gabriel informa que fez 
uma tese que vai encaminhar para o Gabinete do Secretário de Cultura, O Secretário de 
Cultura informa que todos os processos dos pontos de culturas estão sendo analisados atra-
vés da Secretaria de Controle e Gestão e que uma das prioridades será reativar os pontos de 
cultura, porém pelas vias legais. O conselheiro Mário, questiona o MAM - Museu de Arte 
Moderna, existe o museu só não existe local para ativá-lo, o governo anterior havia prome-
tido um prédio no Lago do Café, o conselheiro sugere fazer um estudo no projeto do atual 
governo e pede para passar as informações referente o prometido, o Secretário de Cultura 
informa que irá levar ao conhecimento do atual prefeito. O conselheiro Vicente informa que 
dia 02/03/2012 acontecerá o início dos encontros musicais, na Sala Carlos Gomes, neste 
momento Diretor Ricardo parabeniza o conselheiro Vicente pelo seu trabalho e também da 
ABAL, aproveitando o assunto da música o conselheiro Wilson comenta sobre a reforma do 
Teatro Castro Mendes pede ao secretário para ter as obras como prioridade, pois não temos 
na cidade de Campinas um teatro para apresentação de Operas. O Secretário informa que 
esta situação em que se encontram os teatros não é recente, e que já solicitou um histórico 
dos teatros e em relação ao Castro Mendes acaba de assinar um aditamento para continuação 
das obras, e a respeito do Centro de Convivência é bem grave, herdamos um abandono e 
vamos após o evento do Carnaval 2012 fazer o levantamento real do tamanho do problema 
e buscar soluções e recursos através da PMC e também da iniciativa privada, para desta 
forma fazer obras que realmente o teatro merece, o Diretor de Cultura apresenta aos conse-
lheiros material cotado para impermeabilização. O conselheiro Mário lembra que anterior-
mente foi apresentado um laudo com risco de desabamento de uma laje no teatro, o secretá-
rio explica que a Defesa Civil vistoriou local e constatou que não tem este risco, mas que 
após a Campanha vamos fechar o teatro. A conselheira Roberta encerra o assunto dizendo 
que o Centro de Convivência foi construído com erros, vamos fechá-lo e o que importa é o 
trabalho daqui para frente. Justifi cativas de Ausências: Foram justifi cadas as ausências das 
conselheiras Ana Cristina Ribeiro da Silva e Rosângela Reis. Aprovação da Ata 72: A ata foi 
aprovada com algumas correções. Fundo de Investimentos Culturais de Campinas-FICC: O 
secretário já autorizou pagamento da 4 parcela, as demais estão sendo negociadas junto à 
Secretaria de Finanças para pagamento total em fevereiro, o secretário explica o atraso da 4 
parcela, pois o secretário Wilson José da Silva, solicitou que a Secretaria de Gestão e Con-
trole analisasse todos os processos do FICC 2010/2011, assim que assumiu o secretário pe-
diu um multirão para que fosse liberado o mais rápido possível os processos analisados, o 
secretário lamenta o atraso e completa que os proponentes não serão penalizados em seus 
prazos por este motivo, todos os casos de solicitações de prazo e outros assuntos destes 
processos serão analisados caso a caso pela Secretaria Municipal de Cultura juntamente 
com o Conselho Municipal de Cultura. Sala do Fórum na Estação Cultura: A Diretoria de 
Cultura anterior pediu para o Fórum participar de um Edital para uso das salas, porém o 
Fórum não pode se inscrever em editais, o secretário se comprometeu em analisar as condi-
ções de uso das salas na Estação Cultura para após atendê-los. Virada Cultural: secretário 
informa a inscrição da cidade, o evento acontecerá nos dia 19 e 20/05/2012, a conselheira 
Walquíria completa dizendo como é importante a descentralização do evento, secretário 
solicita aos conselheiros que encaminhem sugestões e ideias para o evento. Ocupação das 
Casas de Cultura: O secretário informa que irá visitar não só as Casas de Cultura mas tam-
bém todos os equipamentos da Secretaria de Cultura, porém esta visita acontecerá após o 
evento do Carnaval 2012 e fi cou decidido trazer este assunto na próxima reunião, o conse-
lheiro Celso afi rma ainda que não são só as casas de culturas que estão ocupadas e sim ou-
tros espaços, mas é um fenômeno antigo, mas está percebendo que a gestão atual é séria e 
acredita que este problema será solucionado. Posse dos novos conselheiros e diretoria do 
Fórum de Cultura: A conselheira Maria Inês entrega a presidência a conselheira Walquiria, 
posteriormente é entregue ao secretário documento com os nomes da nova diretoria e tam-
bém dos novos conselheiros do Conselho Municipal de Cultura, o conselheiro João Luiz 
pede a palavra para agradecer sua participação no Conselho e a paciência do grupo com ele, 
o Secretário de Cultura e também Presidente do Conselho convida o ex- conselheiro para 
participar das reuniões do conselho como seu convidado, João Luiz aceita o convite e agra-
dece. Inscrição da Secretaria no Fundo Nacional de Cultura: A conselheira Walquiria infor-
mou que já reuniu toda documentação em 2009, já entregou o plano nacional elaborado pelo 
Fórum ao secretário anterior, o conselheiro Celso sugere que seja encaminhado o plano re-
visado ao atual secretario de Cultura e que seja encaminhado à Câmara para substituição ao 
anterior que já esta na Câmara. Catedral Metropolitana de Campinas: O assunto foi levado 
ao CONDEPACC, já foi solicitado através do Secretário um levantamento das peças, a as-
sunto retornará a pauta do Conselho de Cultura. Diretor de Cultura agradece a presença dos 
conselheiros dizendo que é um prazer conhecê-los e tê-los por perto e juntos vamos pensar 
no bem de Campinas. O Secretário encerra a reunião dizendo que projetos são bem vindos 
e a participação do Conselho é necessária e que as portas de seu gabinete está aberta para 
todos. Nada mais havendo para ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, 
Sandra Regina Peres Poças lavro a presente ata. 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA   
 Aos seis dias do mês de março de 2012, às 9:00 horas realizou-se a 74ª reunião do Con-
selho Municipal de Cultura, em caráter ordinário, tendo por local o gabinete do Secretário 
Municipal de Cultura, 15º andar, do Paço Municipal e que contou com a presença do Pre-
sidente Flávio Sanna e os seguintes conselheiros: Sandra R. Peres Poças, Rosângela Reis, 
Neiva dos Santos Toledo, Fábio Alves Cremasco, Dagildo de Jesus Rodrigues, Marco César 
Padilha, Aguinaldo Marques, Walquiria Sonati, Mário Gravem Borges, Vicente de Paulo 
Montero, Wilson de M. Marques, Ana Cristina Ribeiro Silva, Gabriel Guedes Rapassi, Ma-
ria Inês Teixeira Pinto Saba, Roberto Rossant e Roberta Maria Mascarenhas Vieira Amaral. 
O Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Sr. Flávio Sanna, inicia a reunião com a 
apresentação dos novos conselheiros representantes da Administração Municipal. Informes: 
O conselheiro Vicente Montero comunica que a ABAL sempre utiliza a Sala Carlos Gomes 
para apresentações dos Encontros Musicais e que a Abertura da Temporada 2012 aconte-
cerá no Auditório Carlos Tontoli na Associação Campineira de Imprensa no dia 02/03/12, 
mas espera que ao longo do ano a ABAL possa retornar suas apresentações na Sala Carlos 
Gomes. A Conselheira Ana Cristina Ribeiro convida a todos para prestigiarem as mulheres 
no para dia 24 e 25/03/12 no evento Diva, na Estação Cultura. A Conselheira Neiva Toledo 
informa que está retornando as atividades musicais, em parceria com a Assinfocamp está 
se aproximando mais dos músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas com 
todo trabalho pedagógico, o locutor do evento é o conselheiro Marco Padilha e que também 
conta com a participação dos outros conselheiros. Aproveitando, a conselheira Maria Inês 
Saba pergunta sobre o projeto de coral, secretário responde que irá se aproveitar da escola 
de música e que através deste projeto criará algumas ações importantes. A conselheira Maria 
Inês diz que exposições também são importantes, sugestão aceita pelo secretário afl orando 
ainda mais este projeto. O conselheiro Marco Padilha pede como compositor uma atenção 
maior aos direitos autorais. A conselheira Walquiria Sonati informa que a Academia Cam-
pineira de Letras e Artes-ACLA comprou um Grand Piano Boston-STEINWAY e convida a 
todos os conselheiros para o recital de 01/04 - Sônia Rubinsk, o ingresso R$ 20,00 ajudará 
a custeá-lo. O Presidente do Conselho pede para que seja encaminhado os informe com 
convites para a Coordenadora de Comunicação, a servidora Ilara, pois está revitalizando o 
site e também tem projetos para retorno da revista Lazer de Corpo e Arte. O Presidente do 
conselho atual Secretário de Cultura, comenta que esta criando um Projeto - “Selo Amigo da 
Cultura”, o projeto esta em fase de arremates e que convocará uma reunião para apresenta-
ção. Justifi cativas de Ausências: Foi justifi cada a ausência do conselheiro Celso A Palermo. 
Aprovação da Ata 72 e 73: As atas foram aprovadas, com algumas correções. O conselheiro 
Dagildo Rodrigues sugere para elaboração de atas numerar as linhas, para facilitar a leitura e 
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também as alterações propostas e que a ata também poderá ser encaminhada aos conselhei-
ros por e-mail antes da reunião, sugestões aceitas pelos conselheiros. Indicação do Conselho 
para representante no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de Campinas: 
A conselheira Roberta Amaral foi indicada pelo Secretário, e se candidataram os conselhei-
ros Gabriel Rapassi e Mário Borges, candidato Gabriel Rapassi justifi ca que é momento de 
reformulação no Conselho, antigos patrimônios, tipo de tombamentos diferentes e debates 
da revisão da legislação, vê que o momento é muito importante, o Candidato Mário Borges 
diz que em último análise Campinas esta sendo devastada e quer estar no mesmo barco para 
dar sua ajuda e apoio. A indicada Roberta Amaral agradece ao Presidente do Conselho, mas 
vai apoiar o Mário Borges. Após votação o Conselheiro Gabriel Rapassi é nomeado titular e 
Mário Borges seu Suplente. Indicação do Conselho para representante no Inter Conselhos: 
Os conselheiros indicados foram Maria Inês Saba e Celso Palermo. Temporada 2012 da Or-
questra Sinfônica Municipal de Campinas: O Presidente do Conselho informa que foi feito 
uma lista de locais e após várias visitas e reuniões entre Maestro, músicos, técnicos e todas 
as partes envolvidas escolheram a Casa de Portugal para as ações da OSMC, o pagamento 
será feito para a Casa de Portugal através de apresentações, sendo assim, a maneira de 
abrigar menos traumática. A Orquestra deverá manter toda a Temporada, mas algumas apre-
sentações serão descentralizadas nos bairros. Comissão preparatória para o evento “Mês 
Carlos Gomes”: O Presidente do Conselho pede reunião com o Conselheiro Vicente Mon-
tero para explicação do evento. O conselheiro Vicente Montero pede que a comissão tenha 
apoio da Orquestra Sinfônica, entre os assuntos o abandono do Monumento. O Presidente 
do Conselho e atual Secretário de Cultura, Sr. Flávio Sanna comenta que após reunião com 
o conselheiro Vicente Montero já organizaremos o evento junto com a comissão. Lavagem 
da Escadaria: O secretário informou que não recebeu ainda o projeto, mas que já o solicitou 
e irá aprovar e como a tradição apoiar no que for possível. Virada Cultural: O secretário in-
forma que os documentos já estão assinados pelo prefeito. Fundo de Investimentos Culturais 
de Campinas-FICC: fi cou acordado que a prorrogação do contrato será até setembro/2011, 
06 (seis) meses de prazo a contar do último depósito, os processos serão encaminhado para 
o DAJ para ciência e autorização, após esta processo de prorrogação vamos fazer o crono-
grama das contrapartidas. Ocupação Estação Cultura: O secretário informa aos conselheiros 
que o Gabinete do Prefeito queria a mudança da Secretaria Municipal de Cultura e que após 
consulta com Diretores, Coordenadores e servidores não achou conveniente, então a pedido 
do Gabinete a Secretaria Municipal de Esportes ocupou parte da Estação, mas vamos ocupar 
nosso espaço com várias ações culturais. A conselheira Walquiria Sonati comenta sobre a 
reunião do Inter Conselhos, a comissão vai fazer uma visita na Estação Cultura, onde que-
rem ocupar como sede para o Inter Conselhos, o projeto esta em estudos. O conselheiro Ga-
briel Rapassi sugere um pré-projeto para ocupação da Estação Cultura, com regulamentos 
de uso e agendar os espaços com atividades culturais, tornando assim um Centro Cultural. 
A conselheira Walquiria Sonati diz que a Sociedade Civil vai se mobilizar e lutar para não 
perder o que restou. Inscrição da Secretaria no Fundo Nacional de Cultura: A conselheira 
Walquiria Sonati informou que entregou a documentação para o Diretor de Cultura Ricardo 
Braga, fazer análise e levantamento e preencher os formulário. A Conselheira informou que 
já foi encaminhado à Câmara para substituição ao anterior. O Presidente do Conselho encer-
ra a reunião agradecendo a presença de todos e dando boas vindas aos novos membros do 
Conselho Municipal de Cultua. Nada mais havendo para ser tratado, deu-se por encerrada a 
reunião, da qual eu, Sandra Regina Peres Poças lavro a presente ata. 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA   
 Aos vinte e dois dias do mês de março de 2012, às 9:30 horas realizou-se a 75ª reunião do 
Conselho Municipal de Cultura, em caráter extraordinário, tendo por local o gabinete do Se-
cretário Municipal de Cultura, 15º andar, do Paço Municipal e que contou com a presença do 
Presidente Flávio Sanna e os seguintes conselheiros: Sandra R. Peres Poças, Ricardo Lima 
Braga, Neiva dos Santos Toledo, Fábio Alves Cremasco, Marco César Padilha, Walquiria 
Sonati, Mário Gravem Borges, Celso A Palermo, Vicente de Paulo Montero, Wilson de M. 
Marques, Maria Inês Teixeira Pinto Saba, Roberto Rossant e Roberta Maria Mascarenhas 
Vieira Amaral, também estavam presentes nesta reunião a Diretora Administrativa Rosalina 
Mambre e o Diretor da Orquestra Municipal Sr. Antonio Stopiglia. O Sr. Secretário de Cul-
tura, e atual Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Sr. Flávio Sanna, inicia a reunião 
com a apresentação do novo Diretor Administrativo da Orquestra Municipal de Campinas 
Sr. Antonio Stopiglia, dando boas vindas ao novo membro da Secretaria Municipal de Cul-
tura, Sr. Antonio agradece a receptividade dizendo que que é um prazer ser Diretor da Sin-
fônica pois música é um sonho, a situação atual é difícil e complicada, mas vamos procurar 
fazer o melhor possível com competência, paciência, coragem e sempre contando com a 
colaboração de todos os conselheiros. O Presidente do Conselho comenta sobre o problema 
do prédio para a Sinfônica, mas que ações positivas estão acontecendo. A conselheira Maria 
Inês Saba diz que pode sim contar com todos, pois um sonho sonhado junto é realizado. 
A conselheira Neiva Toledo acredita muita na coragem e com pouco tempo conseguiram 
reunir 800 crianças da rede municipal no programa “Concerto Didático” com a parceria da 
Secretaria Municipal de Cultura através da Orquestra Sinfônica e Secretaria Municipal de 
Educação e com isso aumenta o número de alunos no programa “Musicalizando Campinas” 
e tem uma expectativa muito boa para esse projeto. O conselheiro Wilson Marques comenta 
que conhece o trabalho do Sr. Antonio Stopiglia na Secretaria de Valinhos e deseja uma 
ótima gestão acreditando que pode sim fazer um excelente trabalho. O Diretor Antonio 
Stopiglia agradece a todos os conselheiros. Selo Amigo da Cultura: O Presidente e atual 
secretário de Cultura juntamente com o Assessor Cauê Nunes explica o projeto aos conse-
lheiros e após abrindo para ideias. O conselheiro Marco Padilha diz que concorda com o 
conceito, mas tem que fi car atendo ao marketing atualizado, o empresário tem que aparecer 
sim, mas o produto no momento é muito fraco. O Secretário responde que é uma fotografi a 
do momento. O conselheiro Celso Palermo alerta para rever a legislação para somar ao 
projeto e que cultura não é só carnaval, festa junina e natal. A conselheira Maria Inês Saba 
sugere que convites sejam distribuídos na proporção. O conselheiro Mário Borges se preo-
cupa com o quadro de instabilidade na Prefeitura e se o projeto tem continuidade. O Secre-
tário explica que este é o embrião do projeto, podendo a próxima administração continuar 
ou não. O conselheiro Celso Palermo sugere o encaminhamento do projeto para todos os 
conselheiros e após encaminharão sugestões e ideias para fomentar o projeto. A conselheira 
Walquiria Sonati comenta que existe o FAC, para compras e aquisições pequenas e que este 
projeto pode ser um tiro no pé, abrindo procedentes. O Secretário informa que o projeto esta 
começando do zero e vamos seguir todos os procedimentos corretos. Estação Cultura: O 
Secretário explica novamente a ocupação da Estação Cultura aos conselheiros e pedem para 
os mesmos encaminhar projetos e propostas para agenda cultural no local. A conselheira 
Walquiria Sonati diz que a situação é muito ruim e a atitude do governo em relação a cultura 
que nos indigna, todos os equipamentos precários e informa que acontecerá um debate na 
Câmara. O conselheiro Mário Borges sugere ao conselho solicitar uma audiência com o 
prefeito para explicação política. O conselheiro Celso Palermo fala que com o fechamento 
do Teatro os artistas estão sem espaço e a Estação de Cultura poderá acolher estes artistas. 
A conselheira Roberta Amaral informa que após evento da Campinas Decor alguns itens da 
Estação Cultura não foram entreguem em ordem, como por exemplo, fechaduras e que foi 
tirado fotografi as destes itens faltantes. A conselheira Neiva Toledo comenta sobre o projeto 
Guri que implantou em 15 dias e tem uma profunda tristeza quanto ao documento que não 
foi respeitado. O secretário responde que quer o projeto guri de volta. O conselheiro Vicente 
Montero diz que precisa continuar a história da Estação Cultura: Festa das Nações, Seminá-
rios de Cultura, shows e vários outros eventos e atividades. Justifi cativas de Ausências: Foi 
justifi cada a ausência das conselheiras Rosângela Reis, Mirza Pellicciotta e do conselheiro 
Gabriel Rapassi. O Presidente do Conselho encerra a reunião agradecendo a presença de 
todos e dando boas vindas ao novo Diretor. Nada mais havendo para ser tratado, deu-se por 
encerrada a reunião, da qual eu, Sandra Regina Peres Poças lavro a presente ata.
 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA   
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2012, às 9:00 horas realizou-se a 76ª reunião do 
Conselho Municipal de Cultura, em caráter ordinário, tendo por local o Gabinete do Secre-
tário Municipal de Cultura, 15º andar, do Paço Municipal e que contou com a presença dos 
seguintes conselheiros: Sandra R. Peres Poças, Ricardo Lima Braga, Rosângela Reis, Mirza 
Baffi  Pellicciotta, Walquiria Sonati, Mário Gravem Borges, Celso A Palermo, Vicente de 
Paulo Montero, Maria Inês Teixeira Pinto Saba, Roberto Rossant e Roberta Maria Masca-
renhas Vieira Amaral. O Presidente do Conselho e Secretário de Cultura Sr. Flávio Sanna 
não pode estar presente na reunião, com isso, o Vice-Presidente e Conselheiro Mário Gra-
vem Borges conduz a reunião. A reunião tem inicio com a leitura da pauta: 1) Informes; 2) 
Justifi cativas de ausências; 3) Aprovação das atas 74 e 75; 4) FICC (Análise de Edital para 
2012/2013 e projeto para verba restante do FICC 2010/2011); 5) Comissão Semana Carlos 
Gomes; 6) Eleição do Vice Presidente do Conselho Municipal de Cultura e 7) Ocupação da 
Estação Cultura. Após leitura da pauta inicia-se a reunião. Informes: A conselheira Mirza 
Baffi  Pellicciotta comenta que o Departamento de Turismo está envolvido no Projeto de 
restauro do monumento que se encontra na entrada do Cemitério da Saudade - Heróis de 
32 e que talvez um entendimento entre as Secretarias - Cultura e Desenvolvimento Econô-
mico e Social poderia ser realizado também o restauro do Monumento de Carlos Gomes. 
O Conselheiro Mário Gravem Borges sugeriu que este assunto pudesse ser tratado como 
Política Cultural da Cidade, a conselheira Walquiria Sonati diz que já existe as leis de ado-
ção destinadas para algumas Secretarias e que seria importante criar uma emenda nesta 
lei para a Secretaria Municipal de Cultura. A conselheira Mirza Baffi  informa ainda que o 
Programa de Cooperação Técnica Descentralizada Sul-Sul, realizado pelo Governo Federal, 
tem sua inscrição até o fi nal de junho para 1ª chamada e fi nal de agosto para 2ª chamada 
e que o Diretor do Departamento de Relações Internacionais da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Social, Sr. José Alexandre Ferraz Silva, estará apresentando 
o projeto no dia 25/04/2012 às 09h30, no Salão de Mármore - 4° andar - Prefeitura Muni-
cipal de Campinas. A Conselheira Maria Inês Saba comenta que juntamente com alguns 
conselheiros, esteve no Seminário da Economia Criativa, além de ver várias pessoas da 
economia de outros municípios acharam interessante um projeto de mapeamento da cul-
tura nas regiões e que em Campinas seria interessante criar um plano neste perfi l onde as 
empresas ajudam, tem ofi cinas, desfi les e que seria interessante para a Estação Cultura. O 
Conselheiro Mário Gravem Borges concorda que com esse plano poderíamos ver a Cidade 
com outro foco, onde fi ca e onde está a Cultura da Cidade, o conselheiro Ricardo Braga 
concorda com Mário mas diz que no momento não temos equipamento para tal projeto. O 
conselheiro Celso Palermo convida todos para a palestra do Núcleo de Fotografi a de Cam-
pinas no dia 05/05/2012 às 17h30 no Museu da Imagem e do Som. O conselheiro Vicente de 
Paulo Montero convida todos para a “1ª Festa Temática do Salão Colonial Campinas Festa 
Italiana”, dia 05/05/2012 às 20h00, no Instituto dos Cegos, onde terá a participação especial 
de Vicente Montero “Tenor” cantando músicas do CD “II Tempo Dell’Amore”. Justifi cativa 
de Ausência: Foi justifi cada a ausência dos conselheiros Fábio Alves Cremasco e Wilson de 
M. Marques. Aprovação das atas 74 e 75: as atas foram aprovadas com algumas correções. 
FICC (Análise de Edital para 2012/2013 e Projeto para verba restante do FICC 2010/2011: 
Foi solicitado pelos conselheiros a realização de uma reunião com o Fórum de Cultura para 
tratar o assunto em questão com os artistas de Campinas, a reunião fi cou agendada para 
dia 03/05/2012 às 19h30 na Estação Cultura e fi cou agendada também a reunião para o 
Conselho Municipal de Campinas no dia 08/05/2012 às 09h30, no Gabinete do Secretário. 
Comissão Semana Carlos Gomes: O conselheiro Vicente de Paulo Montero comenta que 
já fez reunião com o Secretário de Cultura e que já passou a programação do ano anterior, 
a conselheira Sandra Peres informa que já foi notifi cados os componentes da Comissão 
Organizadora e abre o convite para os conselheiros que estiverem dispostos a compor a 
comissão organizadora deste evento. Os conselheiros Mirza Baffi  Pellicciotta, Marco César 
Padilha, Vicente de Paulo Montero e Roberta Maria Vieira Mascarenhas Amaral por vonta-
de própria irão compor esta comissão organizadora para representar o Conselho Municipal 
de Cultura. Eleição do Vice Presidente do Conselho Municipal de Cultura: com o fi m do 
mandato de vice presidente do conselheiro Sr. Mário Gravem Borges e com apenas uma 
candidata para tal fi ca nomeação, a Sra. Maria Inês Teixeira Pinto Saba passará a assumir tal 
cargo. Ocupação Estação Cultura: A conselheira Walquiria Sonati, comenta que foi ofereci-
do como alternativa para a Secretaria Municipal de Esportes o “Palácio da Mogiana” e que 
o importante é preservar a Estação Cultura e fi naliza relembrando que no dia da Audiência 
Pública a votação foi para que a Secretaria Municipal de Esportes mudasse para o Palácio 
da Mogiana, foi uma conquista da sociedade. O conselheiro Celso Palermo concorda e diz 
que é uma questão para cobrar o Sr. Secretário de Cultura. O Vice Presidente do Conselho 
Municipal de Cultura, Sr. Mário Gravem Borges, encerra a reunião agradecendo a presença 
de todos. Nada mais havendo para ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, 
Sandra Regina Peres Poças lavro a presente ata.

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 COMUNICADO SME 99/2012    
O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo,
 COMUNICA: 
01. A realização do treinamento de capacitação para as cozinheiras das empresas con-
tratadas lotadas nas Unidades Escolares, tendo por objetivo a  capacitação e aperfei-
çoamento de técnicas de preparo de alimentos, que ocorrerá  na Cozinha Experi-
mental da Ceasa/Campinas, conforme cronograma mencionado.
02. Importante ressaltar que os treinamentos, teóricos e práticos, são fundamentais 
para que os profi ssionais da área se atualizem e cumpram as determinações da legisla-
ção vigente, envolvendo-os na constante busca pela qualidade.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação 

CRONOGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO

DIA 04/07/2012 – 13:00 ÀS 17:00 HS

UNIDADE ESCOLAR NOME DO FUNCIONÁRIO PMC

CEMEI MARGARIDA MARIA ALVES MARIA LAUDINETE SANTOS DOS REIS

CEMEI NAIR VALENTE DA CUNHA CLARICE COLIS CABRAL

CEMEI MATILDE AZEVEDO SETUBAL NIZETTE MOTA DE SOUZA

CEMEI CORUJINHA SUELI PIRES DE OLIVEIRA SILVA

CEMEI MARIA JOSÉ GONÇALVES ROSANA APARECIDA DA SILVA MENEZES

CEMEI DULCINÉIA REGINA BITTENCOURT 
ALVES GISLAINE SOUZA DA SILVA

CEMEI MARILENE CABRAL VILANIR GOES DA SILVA

EMEI MAURO MARCONDES ANEVIR MOREIRA DA SILVA
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EMEI CURUMINS MARIA JOSÉ DE AZEVEDO SOARES

EMEI SNOOPY ANÍSIA IONE PIEDADE DA SILVA

EMEI ESTRELINHA LURDES SOUZA SILVA

EMEI JARDIM ENCANTADO TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES FREITAS

EMEI HELENA NOVAES RODRIGUES NEIDE APARECIDA B. DE OLIVEIRA

EMEI THERMUTIS ARAÚJO MACHADO APARECIDA DA SILVA CALDAS

EMEI MARIA ODETE DE SOUZA MOTTA ROBERTO CIRILLO DE BRITTO

EMEI GUILHERME DE ALMEIDA IVONETE DE FÁTIMA R. SILVA

EMEI JARDIM AMAPAT MATILDE VALDERRAMA DE OLIVEIRA

EMEF PADRE MELICO CÂNDIDO BARBOSA LUZIA DE FREITAS BARBOSA MARTINS

EMEF CARMELINA DE CASTRO RINCO LURDES APARECIDA DE OLIVEIRA

EMEF MARIA PAVANATTI FÁVARO ONORINA DOS SANTOS NETO

DIA 06/07/2012 – 13:00 ÀS 17:00 HS

UNIDADE ESCOLAR NOME DO FUNCIONÁRIO PMC

CEMEI DULCINÉIA REGINA BITTENCOURT 
ALVES VERA LÚCIA L. SANTIAGO

EMEF CARMELINA DE CASTRO RINCO VALDOMIRO A. SANTOS

EMEF PROFESSOR ZEFERINO VAZ - CAIC CLEUZA DOS SANTOS SANT’ANNA

CEMEI BRÍGIDA CHINAGLIA COSTA ANA MARIA GONZAGA

CEMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSÂNGELA CARMO FERREIRA VIEIRA

CEMEI ZOE VALENTE BELLOCHIO IVANIR VOLANTE MANGOLIN

CEMEI MARIA DO CARMO ABREU SODRÉ SÍLVIA MARIA CRUZ MOREIRA

CEMEI EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA CÉLIA DE ASSIS E SOUZA

EMEI MANOEL AFFONSO FERREIRA ISABEL APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA

EMEI CARLOS DRUMOND DE ANDRADE MARIA JOSÉ ELIAS VITAL

EMEI HILÁRIO PEREIRA MAGRO JÚNIOR JÚLIA DOS SANTOS SILVA

EMEI PARQUE JAMBEIRO VÂNIA REGINA XAVIER

EMEI CARROSSEL HELENA CEZAR B. DOS SANTOS

EMEI CAMPOS SALLES ZILDA S. PEDROSO

EMEF PADRE AVELINO CANAZZA IDALVA BATISTA FARIA PISCELLI

EMEF PRESIDENTE FLORIANO PEIXOTO BENEDITA CONCEIÇÃO PEDRO DA SILVA

EMEF MARIA LUIZA POMPEO DE CAMARGO ANTONIA DOS SANTOS LIMA

EMEF OZIEL ALVES PEREIRA ANDRÉIA APARECIDA T. CASTRO

EMEF BENEVENUTO DE FIGUEIREDO TORRES FÁTIMA APARECIDA S. SILVA

FANFARRA DE CAMPINAS MARIA ZILDA LIZARDO

DIA 12/07/2012 – 08:00 ÀS 12:00 HS

UNIDADE ESCOLAR NOME DO FUNCIONÁRIO PMC

CENTRO ESCOLAR DE MÚSICA MANOEL J. 
GOMES ANA ODETE FERREIRA DE LIMA

CEMEI MARIA DO CARMO ABREU SODRÉ VERA LÚCIA DA SILVA MEDIANO

EMEF BENEVENUTO DE FIGUEIREDO TORRES MARIA INEZ FLORÊNCIO DE ALMEIDA

EMEI GASPARZINHO ELITIENE MACIEL L. CAETANO

CEMEI RUY DE ALMEIDA BARBOSA JUBERLINA MOREIRA DOS SANTOS LIMA

DIA 13/07/2012 – 08:00 ÀS 12:00 HS

UNIDADE ESCOLAR NOME DO FUNCIONÁRIO PMC

EMEI GASPARZINHO MARIA DO ROSÁRIO S. FERNANDES

CEMEI CLÁUDIO DE SOUZA NOVAES MARGARIDA MARIA ALACOQUE

CEMEI LÉA STRACHMAN DUCHOVNI SÍLVIA BASTOS DANTAS FERNANDES

CEMEI JOÃO HERMANN NETO LÍDIA PINTO

CEMEI RUY DE ALMEIDA BARBOSA JOANITA RODRIGUES DE QUEIROZ

DIA 13/07/2012 – 13:00 ÀS 17:00 HS

UNIDADE ESCOLAR NOME DO FUNCIONÁRIO PMC

CEMEI MARIA AMÉLIA RAMOS MASSUCCI NEUZA JORGE DE ALMEIDA

EMEI PEQUENO PRÍNCIPE DULCINEY MARISA COELHO

EMEI SATÉLITE ÍRIS LUZIA RODRIGUES DE MIRA

EMEI JOÃO VIALTA PAULINA CARDOSO S. TORRES

EMEF PADRE LEÃO VALLERIE CÉLIA BARONI GONÇALVES

DIA 16/07/2012 – 08:00 ÀS 12:00 HS

UNIDADE ESCOLAR NOME DO FUNCIONÁRIO PMC

CEMEI MARIA AMÉLIA RAMOS MASSUCCI MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA

EMEI JOÃO VIALTA SANTINHA ELÍDIA VIALTA XAVIER

EMEF PADRE LEÃO VALLERIE MARIA APARECIDA DA SILVA

EMEI LAFAYETTE ÁLVARO DE SOUZA CA-
MARGO MARIA SILVA GIANONI

EMEI PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES MARIA INEZ COMPASSI DE SOUZA

DIA 16/07/2012 – 13:00 ÀS 17:00 HS

UNIDADE ESCOLAR NOME DO FUNCIONÁRIO PMC

EMEF PADRE LEÃO VALLERIE MARIA DE ARAÚJO CALORI

EMEI MÁRCIA MARIA OTRANTO JORGE FRANCISCA TIMOTIO NASCIMENTO

EMEI JOSÉ VILAGELIN NETO RITA DE CÁSSIA ALEXANDRE

EMEI HILTON FEDERICCI AURORA GONÇALVES DO CARMO

CEMEI LEONOR MOTTA ZUPPI SÔNIA APARECIDA ROSANI BARBIERI

DIA 18/07/2012 – 08:00 ÀS 12:00 HS

UNIDADE ESCOLAR NOME DO FUNCIONÁRIO PMC

EMEF PADRE LEÃO VALLERIE SUELI BENEDITA DINIZ SOARES

EMEI JOSÉ VILAGELIN NETO ADRIANA FILOMENA MOLINA CARDELLI

CEMEI LEONOR MOTTA ZUPPI ALBERTINA JASPER

EMEI MARIA HERMÍNIA MAGALHÃES MARIA DE LURDES ANDRÉ ESPARPATO

EMEI PINÓQUIO LUCIANA SPOSITO DOS SANTOS

DIA 18/07/2012 – 13:00 ÀS 17:00 HS

UNIDADE ESCOLAR NOME DO FUNCIONÁRIO PMC

EMEF PADRE LEÃO VALLERIE TEREZINHA MARIA DA CRUZ SANTOS

EMEI MÁRIO GATTI MILTA ELCIRA RODRIGUES

EMEI BENJAMIN CONSTANT MARIA NASCIMENTO MANTOVANI

EMEF JOÃO ALVES DOS SANTOS MARIA DO CARMO ANDRADE PONTES

EE JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA SEBASTIANA DE JESUS TEIXEIRA
 

  

 CONVOCAÇÃO   
 O Presidente do Conselho Municipal de Educação - C.M.E., no uso das suas atribui-
ções legais,  CONVOCA  para a 6ª Reunião Ordinária de 2012 do Plenário do Conse-
lho Municipal de Educação a ser realizada conforme se indica:
 DATA : 05 de julho de 2012 (quinta-feira)
 HORÁRIO : das 08h30min às 11h00min
 LOCAL:  CEFORTEPE - Rua Dr. João Alves dos Santos, 860, Jardim das Paineiras.
 PAUTA: 
1- Aprovação de ata da reunião anterior;
2 - PNE e Plano Municipal de Educação;
3 - Proposta de Estudo de Mudança do Regimento Interno do C.M.E.;
A reunião do Plenário será precedida por informes da Presidência.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Do Conselho Municipal De Educação 
  

 PORTARIA SME Nº 39/2012   
 
O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 13/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos matriculados 
no do  6º ano A  do Ciclo III, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Com-
ponente Curricular de  Inglês  no ano letivo de 2011.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação 
  

 PORTARIA SME Nº 40/2012      
O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 15/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos matriculados 
no do  7º ano A  do Ciclo III, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Com-
ponente Curricular de  Inglês  no ano letivo de 2011.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação  
  

 PORTARIA SME Nº 41/2012   
 O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 18/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos matriculados 
no do  7º ano B  do Ciclo III, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Com-
ponente Curricular de  Inglês  no ano letivo de 2011.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação 
  

 PORTARIA SME Nº 42/2012 
 O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 21/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos matriculados 
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no do  8º ano A  do Ciclo IV, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Com-
ponente Curricular de  Inglês  no ano letivo de 2011.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação 
  

 PORTARIA SME Nº 43/2012   
 O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 22/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos matriculados 
no do  8º ano B  do Ciclo IV, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Com-
ponente Curricular de  Inglês  no ano letivo de 2011.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação  
  

 PORTARIA SME Nº 44/2012   
 O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 23/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos matriculados 
no do  9º ano A  do Ciclo IV, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Com-
ponente Curricular de  Inglês  no ano letivo de 2011.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação  
  

 PORTARIA SME Nº 45/2012   
 O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 14/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos do  6º ano A  
do Ciclo III, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Componente Curricu-
lar  Língua Portuguesa  no ano letivo de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação 
  

 PORTARIA SME Nº 46/2012   
 O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 16/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos matriculados 
no do  7º ano A  do Ciclo III, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Com-
ponente Curricular  Língua Portuguesa  no ano letivo de 2011 . 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação 
  

 PORTARIA SME Nº 47/2012   
 O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 20/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos matriculados 
no do  7º ano B  do Ciclo III, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Com-
ponente Curricular de  Ciências  no ano letivo de 2011.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação 
  

 PORTARIA SME Nº 48/2012   
 O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 17/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos matriculados 
no do  7º ano A  do Ciclo III, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Com-
ponente Curricular de  Ciências  no ano letivo de 2011.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação  
  

 PORTARIA SME Nº 49/2012   
 O Secretário Municipal de Educação, à vista do disposto na Resolução SME nº 
09/2007, especifi camente em seu artigo 3º, inciso II e do que consta no Processo de 
Regularização de Vida Escolar de Aluno nº 19/2012 da EMEF Elvira Muraro, encami-
nhado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul à Coordenadoria Setorial 
de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica regularizada a vida escolar referente aos estudos dos alunos matriculados 
no do  7º ano B  do Ciclo III, da EMEF Elvira Muraro, referente aos estudos do Com-
ponente Curricular  Língua Portuguesa  no ano letivo de 2011.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 PORTARIA FUMEC Nº 62/2012   
 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
de suas atribuições de seu cargo;
RESOLVE:
Homologar os Projetos Pedagógicos das Unidades Educacionais da FUMEC EJA 
Anos Iniciais UEF, relacionadas abaixo e abrangidas pelo Sistema Municipal de En-
sino de Campinas.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 
primeiro dia do ano letivo de 2012.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da Fumec 
 I - UEF CAIC "PROFESSOR ZEFERINO VAZ" - Regional FUMEC Sudoeste
Eliana Maria Oligurski - Diretora Educacional Substituta
II- UEF "CAMBARÁ" - Regional FUMEC Sudoeste
Leila Maria Girotto Bellinati - Diretora Educacional
III- UEF "CORRÊA DE MELLO" - Regional FUMEC Sudoeste
Jacyra Ignez Marão - Diretora Educacional
IV- UEF "MARIA PAVANATTI FÁVARO" - Regional Sudoeste
Maria Ap. S. de Oliveira - Diretora Educacional
V- UEF "RAUL PILA" - EJA I - Regional FUMEC Leste
Ana Maria Cutri Murer - Diretora Educacional
VI- UEF "CANDIDO FERREIRA" - Regional FUMEC Leste
Matilde Fernandes Zullo - Diretora Educacional
VII- UEF "PREFEITO ANTÔNIO DA COSTA SANTOS"- Regional Leste
Carlos Roberto Velasco - Diretor Educacional
VIII -  UEF "CENTRO COMUNITÁRIO PAPA JOÃO XXIII"
Mônica Estela Mecatti de Souza - Regional FUMEC Norte
IX- UEF "RESIDENCIAL VILA OLÍMPIA"
Nilva Rosa da Silva Bravo - Regional FUMEC Norte
X- UEF "PARÓQUIA CRISTO REI" - Regional FUMEC Norte
Luciana Teston Sivalle - Diretora Educacional
XI- UEF "NOVA ESPERANÇA" - Regional FUMEC Noroeste
Josenilda M. L. Silva - Diretora Educacional Substituta
XII- UEF "BENTO HOMEM DE MELO" - Regional FUMEC Noroeste
Edicelmo Valdeci Costa - Diretor Educacional
XIII- UEF "JOSÉ ALVES - CAMPO GRANDE" - Regional FUMEC Noroeste
Maria Ap. dos Santos - Diretora Educacional
XIV- UEF "NAVE MÃE PROFº ANÍSIO SPÍNOLA TEIXEIRA" - Regional FUMEC Sul
Rochane Elizabeth Ceconelo Alvarez - Diretora Educacional
XV- UEF "DAÍ- DEPARTAMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS"- Regional FUMEC Sul 
Vilma de Camargo Guimarães - Diretora Educacional
XVI- UEF "CASI- CENTRO DE AÇÃO SOCIAL INTEGRADO"- Rgional FUMEC Sul
Sônia Maria de Souza Ferrari - Diretora Educacional
XVII- UEF "CEMEFEJA PIERRE BONHOMME" - Regional FUMEC Sul
Hermínia Maria Olmos Hernandez - Diretora Educacional  

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 ATOS DO CONSELHO   
 O Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, criado pela Lei 12.357 de 
10 de setembro de 2005, vem através do Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Esportes e Lazer (comunicado 15/2006 publicado no Diário Ofi cial do Município 
de 18 de março de 2006) no âmbito de sua competência legal, CONVOCAR seus 
Conselheiros Titulares e convidar os Suplentes para Reunião Extraordinária do CMEL 
a realizar-se em sede, sito à Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº, Centro, Campinas.
Data:  04  / 07 /2012  Hora:  9:00 horas 
PAUTA:
1) Informes;
2) Justifi cativas de Ausências;
Deliberação sobre:
3) Edital FIEC 2013;
4) Substituição de Conselheiros;
5) Deliberação sobre pedido da Associação Campineira de Ginástica Rítmica de Elite;
6) Proposta da Comissão de Ranking.
 

 Campinas, 29 de junho de 2012 
 CAIO CARNEIRO CAMPOS 

 Secretário Municipal De Esportes 
  

 ATOS DO CONSELHO 
  

 O Conselho Diretor do Fundo de Assistência ao Desporto Amador, criado pela Lei 
4.334 de 29 de outubro de 1973, vem através da sua Presidência no âmbito de sua 
competência legal, CONVOCAR seus Conselheiros Titulares para reunião Extraor-
dinária do Conselho do FADA a realizar-se em sede, sito à Praça Marechal Floriano 
Peixoto, s/nº, Centro, Campinas.
Data:  04  / 07 /2012  Hora:  14:00 horas 
PAUTA:
1) Informes;
2) Justifi cativas de Ausências;
Deliberação sobre:
3) Apresentação e deliberação sobre ordem de serviço do FADA;
4) Edital de "Concurso Interno" de projetos para os professores da SMEL;
5) Jogos Regionais.
 

 Campinas, 29 de junho de 2012 
 CAIO CARNEIRO CAMPOS 

 Secretário Municipal De Esportes 
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 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
   PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓ-

LIDOS URBANOS - PMGI-RSU
De acordo com o artigo 26 do Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010, que regula-
menta a Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico, amparada pela Lei 12.305/10 - PNR, a Prefeitura Municipal de 
Campinas através da Secretaria Municipal de Infraestrutura - Departamento de Lim-
peza Urbana, comunica a realização de Audiência Pública, afi m de garantir a ampla 
participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, 
no recebimento de sugestões e criticas, que venham a contribuir com a conclusão do 
Plano Municipal de Gestão Integrada Resíduos Sólidos - PMGI-RS, a seguir:
Dia: 17 de julho de 2012
Horário: 10h00
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal
Público: Órgãos de controle ambiental, COMDEMA, entidades representativas de in-
dústria e comercio, Universidades etc
Dia: 20 de julho de 2012
Horário: 10h00
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal
Público: COMDEMA, Cooperativas, Incubadoras, Ong's, sociedade civil etc

Campinas, 29 de junho de 2012 

 ENGº DIRCEU PEREIRA JUNIOR 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

  

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 
 TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS 

  REF: Protocolado Administrativo nº 03/11/4995 
 Loteamento: Parque Fazenda 
 Aprovação: Decreto nº 15.961 de 24 de agosto de 2007.  
Pelo presente  TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS , o 
Departamento  de Projetos,
Obras e Viação, da Secretaria Municipal de Infraestrutura,  atesta  a execução dos se-
guintes melhoramentos públicos, realizados no loteamento acima indicado, de acordo 
com os padrões técnicos defi nidos pela PMC e que se encontram em condições de 
serem recebidos:
I: Demarcação das Quadras e dos Lotes com marcos de concreto;
III: Colocação de guias e sarjetas em todas as ruas e avenidas; 
IV: Implantação da rede de luz;
V: Implantação de rede de galerias de águas pluviais:
VI: Pavimentação;
VII: Construção de rampas de acesso junto a vias e e logradouros para portadores de 
defi ciência física.
Nos termos do artigo 7.2.7.05 da Lei 1.993/59 ( acrescido da Lei 4.749/77 ), os melho-
ramentos públicos ora recebidos, fi cam sob responsabilidade do loteador, pelo prazo 
de 02 (dois ) a contar desta data, pelos seus defeitos, danos e avarias.  

 Campinas, 30 de maio de 2012 
 ENG.º MÁRCIO DIVINO ABDALLA 

 ENG.º FISCAL CSO/DPOV 
 ENG.º MANOEL VITOR FRANCO MARQUES  

 COORDENADOR CSO/DPOV 
 ENG.º GUSTAVO GARNETT NETO  

 DIRETOR DE DEPARTAMENTO / SEINFRA  

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 COMUNICADO SMMA Nº 01/2012 

 O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso das atribuições de seu cargo,
CONSIDERANDO a mudança física das diversas áreas da SMMA, necessitando, in-
clusive de alocação e instalação de equipamentos;
 COMUNICA  que:
1 - Fica suspenso o atendimento ao público nos dias 02 a 05 de julho de 2012.
2 - A partir do dia 06 de julho de 2012 os atendimentos ao público dar-se-ão: 
2.1 - No 17º andar da Prefeitura Municipal de Campinas - Licenciamento e Fiscali-
zação Ambiental;
2.2 - No 19º andar da Prefeitura Municipal de Campinas - Gabinete do Secretário, 
Expediente, COMDEMA, Planejamento e Educação Ambiental.
 

 Campinas, 28 de junho de 2012 
 HILDEBRANDO HERRMANN 

 Secretário Municipal De Meio Ambiente 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CONSELHO GESTOR DO PARQUE LINEAR DO CAPIVARI - CGPC 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 INFORMAMOS os(as) senhores(as) conselheiros(as) titulares e suplentes do  Con-
selho Gestor da Operação Urbana Consorciada Parque Linear do Rio Capivari, 
  que estamos TRANSFERINDO  a 20ª Reunião Ordinária, que seria realizada nesta 
 2ª feira dia 02 de julho de 2012,   para 4ª feira dia 04 de julho de 2012, às 18h30 no 
19º andar, Paço Municipal, Sala Milton Santos, Campinas/SP. 
PAUTA:
Apresentação das informações sobre as obras;
Apresentação do projeto viário das marginais do Córrego do Lixão;
Discussão do critério adotado pela Comissão de Avaliação de Imóvel;
Discussão da proposta de emissão de CEPAC's administrativamente;
Comunicados da presidência;
Comunicado dos conselheiros
 

 Campinas, 29 de junho de 2012 
 ALAIR ROBERTO GODOY 

 Presidente Do CGPC 
  

 CONVOCAÇÃO 
  GABINETE DO SECRETÁRIO 

  Compareçam os interessados abaixo, em segunda convocação, no prazo de 15 dias, 
sob pena de arquivamento, conforme Ordem de Serviço nº 05 de 06 de Junho de 2012.
Prot. 10/10/04353 - MRV Patrimar Galeria Incorporações.
Prot. 11/10/46962 - Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem - (anexo ao 
Prot. 10/10/42955) 

 Campinas, 29 de junho de 2012 
 ALAIR ROBERTO GODOY 

 Secretário Municipal De Planejamento E Desenvolvimento Urbano 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 CONCURSO PÚBLICO - PROCURADOR 
 EDITAL Nº 010/2012 

 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público para pro-
vimento de cargo de Procurador, sob o regime estatutário, de acordo com o disposto neste Edi-
tal e seus Anexos, na Lei Municipal nº 12.985, de 28 de junho de 2007 e no Decreto nº 16.779, 
de 21 de setembro de 2009, a ser realizado sob a responsabilidade técnica da  Cetro Concursos 
Públicos, Consultoria e Administração ,doravante denominada  Cetro Concursos .
 I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 1.  O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de cargos vagos, 
ou daqueles que vierem a vagar ou a serem criados no prazo de validade do presente certame, 
conforme relação apresentada no Capítulo II deste Edital.
 1.1.  Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de convocar os candidatos classifi ca-
dos, em número estritamente necessário, obedecendo ao limite das vagas existentes ou das que 
vierem a vagar ou a serem criadas posteriormente, durante o prazo da validade do Concurso 
Público, desde que haja disponibilidade orçamentária, não havendo, portanto, obrigatoriedade 
de aproveitamento total dos candidatos aprovados.
 2.  O candidato classifi cado poderá ser convocado para ocupar cargo efetivo na Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas, obedecendo ao critério de necessidades específi cas da Municipalidade e 
o relevante interesse público.
 3.  A supervisão e fi scalização das etapas do Concurso Público serão realizadas pelas Comis-
sões Organizadora e Fiscalizadora do certame, indicadas pela Prefeitura Municipal de Campi-
nas, cujos nomes foram publicados em Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 II - DAS CARACTERÍSTICAS DO CARGO 
 1.  O cargo de Procurador será regido pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme informações 
estabelecidas neste Edital e de acordo com a legislação específi ca, sendo:
 1.1. Denominação do cargo:  Procurador (código: 95510)
 1.2. Número de vagas previstas:  05 (cinco)
 1.3. Jornada de trabalho:  36 horas semanais
 1.4. Pré-requisitos/ Escolaridade:  Bacharel em Direito + Registro Profi ssional na OAB
 1.5. Atribuições do cargo:  Prestar assistência jurídica à Municipalidade através de represen-
tação judicial e extrajudicial, bem como exercer atribuições de consultoria e assessoria jurídica 
do executivo e da administração em geral.
 1.6.  Salário base:  R$ 5.516,94 + prêmios mensais variáveis (Sucumbência e Gratifi cação de 
Incentivo à Produtividade do Procurador - GIPP).
 2.  Não haverá reserva legal de vagas para candidatos com defi ciência, uma vez que o número 
de vagas previstas não comporta o percentual exigido, nos termos do disposto na legislação 
pertinente. 
 2.1.  Caso surjam mais vagas durante o prazo de validade deste Concurso Público, os candi-
datos com defi ciência, que tiverem indicado esta condição no momento da inscrição, poderão 
ser convocados de acordo com legislação específi ca e o disposto nos itens 16 a 25 - Capítulo 
V deste Edital.
 3.  O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais).
 III - DOS BENEFÍCIOS 
 1.  A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus servidores:
 1.1.  Auxílio Refeição/Alimentação:
 a)  Servidores com carga horária igual ou superior a 30 (trinta) horas semanais: o valor do 
benefício será de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) mensais;
 b)  O Auxílio Refeição somente é devido no mês seguinte ao da admissão, e seu respectivo 
valor refere-se ao mês vigente.
 1.2.  A Prefeitura Municipal de Campinas subsidia parcialmente o Vale-Transporte dos servi-
dores municipais:
 a)  O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do município 
de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos vencimentos;
 b)  A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.
 IV - DOS REQUISITOS PARA O CARGO 
 1.  Além do pré-requisito citado no Capítulo II, o candidato deverá atender, cumulativamente, 
no ato da posse no cargo, aos seguintes requisitos:
 1.1.  Ter sido aprovado e classifi cado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital 
e seus Anexos;
 1.2.  Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos di-
reitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição Federal e do Tratado 
de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil através do Decreto nº 3927/01;
 1.3.  Gozar dos direitos políticos;
 1.4.  Haver cumprido as obrigações eleitorais;
 1.5.  Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
 1.6.  Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
 1.7.  Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmente as 
penas cominadas;
 1.8.  Não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa causa, 
em decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ainda, após avaliação da Comissão 
Permanente de Estágio Probatório;
 1.9.  Não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, responsável por 
atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal 
de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, ainda, do Conselho de Contas 
do Município; punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo 
disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera do governo; condenado 
em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos 
títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na 
Lei nº 8.429, de 02/06/92;
 1.10.  Não acumular cargo, emprego ou função pública, nos termos dos incisos XVI e XVII do 
art. 37 da Constituição Federal;
 1.11.  Apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Anexo I deste Edital, além de 
outros documentos exigidos pela Prefeitura Municipal de Campinas em razão de regulamen-
tação municipal.
 2.  No ato da posse, o pré-requisito especifi cado no Capítulo II, bem como os descritos no item 
1 deste capítulo, deverão ser comprovados através da apresentação de documento original 
juntamente com fotocópia, sendo excluído do concurso aquele que não os apresentar.
 V - DAS INSCRIÇÕES 
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 1.  As inscrições serão efetuadas, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrôni-
co www.cetroconcursos.org.br, no período de  09/07/2012 a 29/07/2012,  iniciando-se no dia 
 09/07/2012, às 10h  e encerrando-se, impreterivelmente,  às 23h59min  do dia  29/07/2012. 
 2.  Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certifi car-se de que 
preenche todos os pré-requisitos exigidos neste Edital e seus Anexos.
 3.  Não será aceita inscrição fora do prazo estabelecido.
 4.  Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, por 
meio de boleto bancário, emitido pela Internet, até data do seu vencimento.
 5.  Não haverá restituição total ou parcial do valor da taxa de inscrição, seja qual for motivo 
alegado.
 6.  Não será aceito pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição, exceto nos casos 
previstos na Lei Municipal no 13.550/09, que dispõe sobre a isenção desse pagamento às 
pessoas doadoras de sangue.
 7.  Os candidatos doadores de sangue deverão realizar a inscrição pela internet, conforme es-
pecifi cações dos itens 13 a 15 deste capítulo.
 8.  A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e aceitação formal das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, das quais não poderá alegar desconhe-
cimento.
 9.  As informações prestadas na fi cha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo a Prefeitura Municipal de Campinas e a Cetro Concursos do direito de excluir deste 
concurso aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar infor-
mações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de praticar o 
crime previsto no artigo 299 do Código Penal, além da responsabilidade civil pelos eventuais 
prejuízos que causou ou vier a causar à Prefeitura Municipal de Campinas.
 9.1.  No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos e das exigên-
cias contidas no Capítulo IV deste Edital. No entanto, será automaticamente eliminado do con-
curso, aquele que não os apresentar por ocasião do ato de sua posse na Prefeitura Municipal de 
Campinas, sendo declarada nula a sua nomeação e todos os atos dela decorrentes.
 9.2.  As informações fornecidas na fi cha de inscrição, referentes a endereço, data de nascimen-
to e número de fi lhos menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente incapazes ou relativamente 
capazes na forma do Código Civil vigente, também deverão ser comprovadas no ato da ad-
missão.
 Procedimentos para as inscrições 
 10.  O candidato deverá ler atentamente este Edital e seus Anexos, que serão disponibilizados 
no endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br, preencher a fi cha de inscrição e emitir o 
boleto bancário para pagamento da taxa correspondente.
 10.1.  O candidato deverá pagar a taxa de inscrição somente na rede bancária de compensação 
(qualquer banco) ou via internet, através de pagamento do boleto bancário.
 10.2.  NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO EFETUADO EM  casas lotéricas, supermerca-
dos, correio, por depósito em caixa eletrônico, agendamento, transferência eletrônica, DOC, 
DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, ou por qualquer 
outro meio que não os especifi cados neste Edital.
 10.3.  O pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque 
do próprio candidato. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado 
após sua compensação e, caso haja devolução do cheque por qualquer motivo, a inscrição será 
considerada sem efeito.
 10.4.  O candidato deverá estar atento ao horário de funcionamento bancário para pagamento 
do boleto, que deverá ser efetuado até o dia  30/07/2012 .
 10.5.  O pagamento realizado fora do período estabelecido  não será considerado e o valor da 
taxa de inscrição não será devolvido.
 11.  O deferimento da inscrição dependerá do correto e completo preenchimento da fi cha e do 
pagamento da respectiva taxa, no prazo estabelecido.
 12.  A Prefeitura Municipal de Campinas e a Cetro Concursos não se responsabilizarão por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 
ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados.
 Inscrições - Exclusivo aos doadores de sangue 
 13.  O candidato que desejar se inscrever obtendo o benefício da isenção de pagamento da taxa 
de inscrição, em função da Lei Municipal nº 13.550/09, deverá proceder da seguinte forma:
 13.1.  Efetuar sua inscrição pela internet no período de  09/07/2012 a 11/07/2012  no endereço 
eletrônico www.cetroconcursos.org.br;
 13.2.  Enviar por meio de SEDEX, a Cetro Concursos - aos cuidados do Departamento de 
Planejamento de Concursos - Av. Paulista, 2001, 13º andar - São Paulo - SP - CEP: 01311-300, 
REF. CAMPINAS / PROCURADOR - ISENÇÃO, impreterivelmente,  até o dia  12/07/2012 , 
a seguinte documentação:
 a)  Formulário (Anexo II) corretamente preenchido e assinado;
 b)  Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue (sem ra-
suras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datados do período de 18 (dezoito) 
meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, relativas ao período de 
11/01/2011 a 11/07/2012.
 13.3.  Para efeito do prazo estipulado no subitem 13.2. deste capítulo, será considerada a data 
de postagem fi xada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
 14.  Será indeferida a concessão do benefício de isenção de pagamento da taxa de inscrição ao 
candidato que não atender a todos os procedimentos descritos no item 13.
 15.  Ao término da apreciação dos requerimentos de solicitação para isenção do pagamento da 
taxa de inscrição e dos respectivos documentos, o resultado das análises (deferimento ou inde-
ferimento), será publicado em Diário Ofi cial do Município e divulgado por meio de consulta 
individualizada no endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.
 15.1.  É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do resultado das análises das 
respectivas solicitações.
 15.2.  Caso a solicitação tenha sido deferida, o candidato deverá confi rmar sua inscrição no 
período de 23/07/2012 a 29/07/2012, via internet, em formulário específi co, conforme os pro-
cedimentos estabelecidos abaixo:
 a)  acessar o endereço eletrônico da  Cetro Concursos - www.cetroconcursos.org.br, através dos 
 links  disponibilizados para o certame e efetuar a confi rmação da sua inscrição na condição de 
candidato isento do pagamento da taxa de inscrição; 
 b)  imprimir o comprovante de inscrição como candidato isento.
 15.3.  O interessado que tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e que não 
efetuar a confi rmação da inscrição na forma estabelecida no subitem 15.2. não terá a inscrição 
efetivada.
 15.4.  Caso a solicitação tenha sido indeferida, o candidato poderá garantir a sua participação no 
Concurso Público, acessando o endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br, gerando o bole-
to e efetuando o pagamento da taxa de inscrição, conforme instruções estabelecidas no item 10.
 15.4.1.  O candidato que não proceder como estabelece o subitem 15.4., não terá a inscrição 
efetivada.
 Candidatos com deficiência 
 16.  De acordo com a legislação pertinente, as pessoas com defi ciência poderão participar deste 
Concurso Público desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a sua defi ciência.
 16.1.  Para tanto, será reservado a elas o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que 
vierem a existir ou forem criadas no prazo de validade do certame.
 16.2.  Para cálculo do número de vagas, serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco 
décimos), respeitando-se o critério de aproximação para o número inteiro subsequente, das 
frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
 17.  Serão consideradas pessoas com defi ciência aquelas que se enquadrarem nas categorias 
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, alterado pelo Decreto Fe-
deral nº 5.296 de 02/12/04:

Art. 4º. É considerada pessoa com defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
 a)  defi ciência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo huma-
no, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de para-
plegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, na-
nismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e 
as que não produzam difi culdades para o desempenho de funções;
 b)  defi ciência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
 c)  defi ciência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que signifi ca acuidade visual entre 0,3 e 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores;
 d)  defi ciência mental: funcionamento intelectual signifi cativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
 e)  defi ciência múltipla - associação de duas ou mais defi ciências.
 17.1.  Não serão considerados como defi ciência os distúrbios passíveis de correção.
 18.  As pessoas com defi ciência, resguardadas as condições especiais previstas nos Decretos 
Federais nº 3.298 de 20/12/99 e nº 5.296 de 02/12/04, participarão do Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à 
forma de avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, 
bem como à nota mínima exigida para os demais candidatos.
 18.1.  Antes de efetuar sua inscrição, o candidato com defi ciência deverá observar as atribui-
ções para o cargo, constantes no Capítulo II do presente Edital, as quais deverá ter plenas 
condições de cumprir, independentemente da sua defi ciência.
 19.  Os candidatos com defi ciência deverão enviar, impreterivelmente, até o dia 30/07/2012, 
por meio de SEDEX, endereçado a Cetro Concursos - aos cuidados do Departamento de Pla-
nejamento de Concursos - Av. Paulista 2001, 13º andar - São Paulo - SP - CEP: 01311-300, 
REF. CAMPINAS / PROCURADOR - LAUDOS, a seguinte documentação:
 a)  laudo médico, original ou autenticado, de preferência de órgão público ofi cial, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores à data limite para o término das inscrições, 
que ateste a espécie e o grau ou nível da defi ciência, com expressa referência ao código cor-
respondente da Classifi cação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da 
defi ciência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de sua prova;
 b)  requerimento (Anexo III) com a especifi cação da necessidade especial do candidato e, se 
for o caso, solicitação de prova em Braille, fonte ampliada, linguagem libras ou condição 
diferenciada para realização da prova, com justifi cativa acompanhada de parecer emitido por 
especialista da área de sua defi ciência.
 20.  O não recebimento dos documentos conforme estabelecido nas alíneas “a” e “b” do item 
anterior deste capítulo, durante o período de inscrição, acarretará o indeferimento da inscrição 
como candidato com defi ciência e, consequentemente:
 a)  o nome do candidato não constará na listagem de pessoas com defi ciência;
 b)  não haverá preparação de prova especial, mesmo que solicitada na fi cha de inscrição.
 20.1.  Para efeito do prazo estipulado no item 19 deste capítulo, será considerada a data de 
postagem fi xada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
 21.  Os candidatos defi cientes visuais (cegos) deverão identifi car sua condição, indicando na 
fi cha de inscrição se desejam realizar a Prova de Conhecimentos com o auxílio de um ledor, 
indicado pela Cetro Concursos, ou se preferem que a mesma seja confeccionada em Braille.
 21.1.  No caso de utilização de ledor, este transcreverá as respostas para o candidato, não po-
dendo a Prefeitura Municipal de Campinas e/ou a Cetro Concursos serem responsabilizadas, 
posteriormente, por qualquer alegação, por parte do candidato, de eventuais erros de transcri-
ção provocados pelo ledor.
 21.2.  No caso de Prova no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas também em 
Braille e os candidatos deverão levar, para esse fi m, no dia da aplicação da prova, reglete e 
punção.
 21.3.  Aos defi cientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de 
letra correspondente a corpo 24, desde que solicitada no ato da inscrição.
 22.  Aos candidatos defi cientes auditivos (surdos) será oferecido intérprete de Libras, indicado 
pela Cetro Concursos, desde que solicitado no ato da inscrição.
 23.  Os candidatos com defi ciência, habilitados na Prova de Conhecimentos e na Avaliação 
Psicológica, serão submetidos à avaliação pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal 
de Campinas, após a homologação do Concurso Público.
 23.1.  A Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, observando as informa-
ções prestadas pelo candidato no ato da inscrição e em exame físico específi co, emitirá parecer 
terminativo sobre a condição de existência de defi ciência, defi nida pelo Decreto Federal nº 
5296, de 02/12/04.
 23.2.  Caso a conclusão seja pela condição de candidato com defi ciência, o mesmo terá a re-
serva legal confi rmada e deverá aguardar, juntamente com os outros candidatos, a convocação 
para reunião de preenchimento de vagas, a ser publicada no Diário Ofi cial do Município.
 23.3.  Caso a Junta Médica conclua pela ausência de defi ciência, o candidato não terá a reserva 
legal confi rmada, devendo, neste caso, aguardar convocação para reunião de preenchimento 
de vagas, observando-se a sua classifi cação na listagem geral de candidatos habilitados.
 23.4.  O candidato que não comparecer na data e horário para avaliação pela Junta Médica 
Ofi cial, não terá a reserva legal confi rmada, devendo, neste caso, aguardar convocação para 
reunião de preenchimento de vagas, observando-se a sua classifi cação na listagem geral de 
candidatos habilitados.
 24.  As defi ciências dos candidatos, admitindo-se o uso de equipamentos, adaptações, meios ou 
recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especifi cadas para 
o cargo, sob pena de exclusão do Concurso Público.
 24.1.  A defi ciência do candidato não poderá ser apresentada como motivo para justifi car a 
concessão de readaptação do cargo, bem como para a aposentadoria por invalidez.
 25.  A publicação do resultado fi nal do certame será feita em duas listagens, contendo, a pri-
meira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com defi ciência, e a 
segunda, somente a pontuação desses últimos.
 VI - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 1.  O candidato poderá obter as informações sobre sua inscrição no Concurso Público por meio 
do endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.
 2.  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data 
de nascimento ou outros, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas em 
formulário específi co.
 2.1.  Caso haja inexatidão na informação relativa à condição de pessoa com defi ciência, o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da 
Cetro Concursos, pelo telefone (11) 3146-2777 das 8h00 às 19h00 (exceto sábados, domingos 
e feriados), com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das 
etapas do certame.
 3.  No dia da realização da Prova de Conhecimentos, na hipótese do candidato não constar 
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das listagens ofi ciais relativas aos locais estabelecidos em edital de convocação, a Cetro Con-
cursos procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário 
específi co, mediante a apresentação do comprovante de inscrição e do documento original de 
identidade do candidato.
 3.1.  A inclusão de que trata o item 3 será realizada de forma condicional e será confi rmada pela 
Cetro Concursos na fase de julgamento das etapas do certame, com o intuito de se verifi car a 
pertinência da referida inclusão.
 3.1.1.  Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 3, a mesma será, automa-
ticamente, cancelada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
 4.  É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à sua inscrição.
 VII - DAS ETAPAS DO CONCURSO 
 1.  O Concurso será composto das seguintes etapas:
 a)  Prova de Conhecimentos: sendo Prova Objetiva e Peça Processual, de caráter eliminatório 
e classifi catório;
 b)  Avaliação Psicológica: de caráter eliminatório.
 2.  O conteúdo programático para a Prova de Conhecimentos encontra-se no Anexo IV deste 
Edital.
 2.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas e a Cetro Concursos não fornecerão e não se res-
ponsabilizarão por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este 
Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do material de 
estudo.
 3.  Todas as etapas do Concurso Público serão realizadas, exclusivamente, na cidade de Cam-
pinas, em locais, datas e horários a serem comunicados oportunamente, por meio de publica-
ção de edital de convocação no Diário Ofi cial do Município e no endereço eletrônico www.
cetroconcursos.org.br.
 3.1.  O Diário Ofi cial do Município de Campinas poderá ser acessado pela internet, no endere-
ço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 4.  É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à realiza-
ção das etapas do certame.
 4.1.  A Secretaria Municipal de Recursos Humanos não fornecerá informações, por telefone 
ou pessoalmente, sobre data, local e horário de qualquer uma das etapas do Concurso Público.
 5.  Não será permitida a participação do candidato nas etapas do Concurso Público fora do 
local, data e horário, previamente designados.
 6.  Não haverá segunda chamada ou vista de prova e/ou de documentos considerados sigilosos.
 7.  O candidato deverá comparecer aos locais designados com antecedência mínima de 60 
(sessenta) minutos do horário previsto para o fechamento dos portões, munido de caneta es-
ferográfi ca de tinta preta ou azul, de documento ofi cial e original de identidade, contendo 
fotografi a e assinatura, além do comprovante de inscrição e de outros documentos solicitados 
na convocação.
 7.1.  Serão considerados documentos ofi ciais de identidade: carteiras expedidas pelos Coman-
dos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identifi cação e Cor-
pos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fi scalizadores de exercício pro-
fi ssional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certifi cado de Reservista; carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, 
valham como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (somente o 
modelo novo, com foto).
 7.2.  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns, protocolos, Certidão 
de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei 
9.503/97, carteira de estudante, crachás, identidade funcional de natureza privada, boletins de 
ocorrência (B.O.).
 7.3.  Não serão aceitos protocolos ou cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, 
ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.
 7.4.  Os documentos não poderão ter rasuras e deverão estar em perfeitas condições, de forma 
a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato e sua assinatura.
 8.  Será excluído do Concurso Público, o candidato que:
 a)  chegar ao local após o horário fi xado para o início de qualquer uma das etapas, ou compa-
recer em local diferente do designado na convocação ofi cial;
 b)  não comparecer ao local indicado, seja qual for o motivo alegado;
 c)  não apresentar o documento de identidade exigido;
 d)  agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fi scalização, assim como pro-
ceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessárias à realização de qualquer uma 
das etapas;
 e)  ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes de decorridas 03 
(três) horas do início da prova objetiva;
 f)  lançar mão de meios ilícitos para a execução das etapas;
 g)  utilizar-se de máquinas calculadoras e similares, telefones celulares, agendas eletrônicas, 
BIP, pager, walkman, MP3 ou qualquer tipo de consulta durante as etapas;
 h)  utilizar-se, na Prova Objetiva, de livros, códigos e/ou impressos;
 i)  não devolver integralmente o material solicitado;
 j)  for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada, verbal-
mente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 k)  utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente ne-
cessário;
 l)  descumprir qualquer das instruções relativas a cada etapa do certame;
 m)  não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos.
 8.1.  Também será excluído do certame o candidato que permitir o funcionamento de qualquer 
tipo de equipamento eletrônico durante a realização das etapas do Concurso Público.
 9.  Durante a realização das etapas do Concurso Público não será permitida a permanência de 
acompanhantes nos locais designados. 
 9.1.  Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, será ne-
cessária a presença de acompanhante que fi cará em dependência indicada pela coordenação do 
certame e será responsável pela guarda da criança; 
 9.2.  Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não realizará a res-
pectiva etapa do Concurso Público, fi cando, automaticamente, excluída do certame.
 9.3.  O acompanhante, responsável pela criança, deverá permanecer no local designado pela 
Coordenação e se submeterá às normas e orientações da equipe de fi scalização, inclusive no 
tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular.
 9.4.  Não haverá compensação do período utilizado para a amamentação no tempo de duração 
das etapas.
 10.  Durante a realização das etapas do certame, o candidato que desejar ir ao banheiro so-
licitará ao fi scal da sala sua saída e este designará um fi scal volante para acompanhá-lo no 
deslocamento, devendo o candidato manter-se em silêncio durante todo o percurso, podendo 
ser submetido a revista por meio de detector de metais.
 10.1.  Na situação descrita no item 10, o candidato que estiver portando qualquer tipo de equi-
pamento eletrônico será, automaticamente, eliminado do concurso.
 VIII - DA PROVA DE CONHECIMENTOS 
 1.  A Prova de Conhecimentos constará de Prova Objetiva e Peça Processual.
 2.  A Prova de Conhecimentos está  prevista  para o dia  26/08/2012,  sendo a Prova Objetiva no 
período matutino e a Peça Processual no período vespertino.
 2.1.  Esta data poderá ser alterada a qualquer momento e só estará confi rmada após a publica-
ção do Edital de Convocação no Diário Ofi cial do Município, conforme cronograma previsto, 
disponibilizado ao fi nal deste Edital.
 3.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Prova de Conhecimentos, 
que será publicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também ser consultada através do 
endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.  

 3.1.  Os candidatos poderão receber, como complemento, informações através do e-mail cadas-
trado na sua fi cha de inscrição.
 3.2.  O envio do e-mail tem apenas caráter auxiliar na informação ao candidato, não sendo 
aceita a alegação do não recebimento como justifi cativa de ausência ou do comparecimento 
em data, local ou horários incorretos.
 3.3  .  Não serão fornecidas informações por telefone sobre data, local e horário desta etapa do 
certame.  
 Prova Objetiva 
 4.  A Prova Objetiva conterá 100 (cem) questões de múltipla escolha, divididas por áreas de 
conhecimento e de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo IV deste Edital, 
sendo:
Língua Portuguesa: 12 questõesDireito Administrativo: 14 questõesDireitos Difusos e Coleti-
vos: 12 questõesDireito do Trabalho e Previdenciário: 10 questões Direito Penal e Processual 
Penal: 06 questõesDireito Constitucional: 14 questõesDireito Financeiro e Tributário: 10 ques-
tõesDireito Civil e Comercial: 10 questõesDireito Processual Civil: 12 questões 
 4.1.  A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como 
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação 
nas provas do certame.
 4.2.  A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e cada questão 
valerá 01 (um) ponto.
 4.3.  As questões da Prova Objetiva terão 05 (cinco) alternativas, sendo somente 01 (uma) 
correta.
 4.4.  A Prova Objetiva terá duração prevista de 05 (cinco) horas, contadas a partir de seu efetivo 
início, incluindo-se o tempo necessário para transcrição das respostas do caderno de questões 
para a folha de respostas.
 4.5.  Para a realização da Prova Objetiva, não será permitido qualquer tipo de consulta em 
livros, códigos ou outros impressos.
 5.  No dia da prova, após assinar a lista de presença, o candidato receberá do fi scal a folha de 
respostas da Prova Objetiva.
 5.1.  O candidato deverá conferir as informações existentes na folha de respostas da Prova 
Objetiva e assinar seu nome em local apropriado.
 5.2.  Caso o candidato identifi que erro(s) durante a conferência das informações contidas na 
folha de respostas da Prova Objetiva, este(s) deve(m) ser informado(s) ao fi scal de sala.
 5.3.  A Prova Objetiva terá correção eletrônica, sendo obrigatória a identifi cação do candidato 
no campo específi co da folha de respostas.
 5.4.  O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfi ca de tinta preta ou azul, as 
respostas da Prova Objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para 
a correção eletrônica.
 5.5.  O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específi cas nela contidas.
 5.6.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
 5.7.  Não poderá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assina-
tura, pois estas poderão ser identifi cadas pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do 
candidato.
 5.8.  Será atribuída nota zero à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao gabarito 
ofi cial ou que contiver mais de 01 (uma) ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou rasura.
 6.  Por motivo de segurança, serão adotados os procedimentos a seguir:
 6.1.  Após ser identifi cado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala sem autorização e 
acompanhamento da fi scalização;
 6.2.  Somente após 03 (três) horas do início da prova o candidato poderá entregar a folha de 
respostas e o caderno de questões para retirar-se da sala. O candidato que insistir em sair, 
descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência 
do Concurso Público, o que será lavrado pelo coordenador do local, passando à condição de 
excluído do certame;
 6.3.  Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fi scal de sala, a sua folha 
de respostas e o caderno de questões;
 6.4.  Quanto aos cadernos de questões, após a distribuição destes e antes do início da prova, sob 
hipótese de ocorrência de imperfeições na impressão, haverá substituição dos cadernos com 
manchas, borrões e/ou qualquer falha que impeça a nítida visualização da prova.
 6.4.1.  Na hipótese de falta de cadernos para substituição, será feita a leitura dos itens onde 
ocorreram as imperfeições, utilizando-se um caderno completo.
 6.4.2.  A verifi cação de eventuais falhas no caderno de questões, mencionadas no item 6.4., 
deverá ser realizada pelo candidato, antes do início da prova, após determinação do fi scal, não 
sendo aceitas reclamações posteriores.
 6.5.  A Prova Objetiva será disponibilizada para consulta no endereço eletrônico www.cetro-
concursos.org.br, juntamente com a divulgação do gabarito.
 Peça Processual 
 7 . A Peça Processual terá duração de 02 (duas) horas, contadas a partir de seu início.
 7.1  A Peça Processual terá caráter eliminatório e classifi catório e será feita de acordo com o 
mesmo conteúdo programático da Prova Objetiva.
 7.2.  A Peça Processual será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
 7.2.1.  Na avaliação da Peça Processual serão considerados: o acerto das respostas, o grau de 
conhecimento do tema demonstrado, a fl uência e a coerência da exposição, a correção grama-
tical e a precisão da linguagem jurídica.
 7.3.  Serão atribuídos os seguintes pontos para avaliação da Peça Processual: 
 a)  acerto das respostas (10 pontos);
 b)  grau de conhecimento ao tema demonstrado (10 pontos);
 c)  fl uência e coerência da exposição (10 pontos);
 d)  correção gramatical (10 pontos);
 e)  precisão da linguagem jurídica (10 pontos).
 7.4.  Será atribuída nota zero à Peça Processual quando esta:
 a)  fugir à proposta apresentada;
 b)  apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e 
palavras soltas em forma de verso, ou de outras formas);
 c)  for assinada fora do local apropriado;
 d)  apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identifi cação do candidato;
 e)  for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;
 f)  estiver em branco;
 g)  apresentar letra ilegível.
 8.  Somente será avaliada a Peça Processual dos candidatos que estiverem entre as 200 (duzen-
tas) maiores pontuações da Prova Objetiva, respeitados os empates nesta última colocação, 
conforme estabelecido no item 15.2. deste Capítulo.
 8.1.  Os candidatos que não estiverem colocados entre as 200 maiores pontuações da Prova 
Objetiva não terão sua Peça Processual corrigida e estarão, automaticamente, excluídos do 
certame.
 9.  No momento de realização desta etapa, após assinar a lista de presença, o candidato recebe-
rá do fi scal o material necessário para a elaboração da Peça Processual.
 9.1.  A fi m de impedir a identifi cação do candidato por qualquer integrante da banca de avalia-
ção, serão adotados os seguintes procedimentos:
 a)  o caderno de texto defi nitivo para a elaboração da Peça Processual não poderá ser assinado 
ou rubricado, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que 
identifi que o candidato, sob pena de anulação da prova;
 b)  a detecção de qualquer marca identifi cadora do candidato, no espaço destinado à transcri-
ção de texto defi nitivo, acarretará a anulação da prova;
 c)  no material a ser utilizado para a elaboração da Peça Processual, haverá um espaço destina-
do à assinatura do candidato, em campo codifi cado (código de barras), o qual será destacado 
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pelo fi scal, na presença do candidato;
 d)  o canhoto codifi cado e destacado na presença do candidato, será acondicionado em en-
velope separado do caderno de texto defi nitivo, para que não haja possibilidade da banca de 
avaliação identifi car nominalmente o candidato, durante a correção da Peça Processual;
 e)  o caderno de texto defi nitivo da Peça Processual conterá a mesma codifi cação do canhoto 
destacado, que contém a assinatura do candidato;
 f)  a decodifi cação do caderno de texto defi nitivo ocorrerá após a correção da Peça Processual, 
pela banca de avaliação.
 9.1.1.  A banca de avaliação somente terá acesso ao caderno de texto defi nitivo com a Peça 
Processual elaborada pelo candidato.
 9.2.  O caderno de texto defi nitivo não será substituído por erro de preenchimento do candidato.
 9.3.  O caderno de texto defi nitivo será o único documento válido para avaliação da Peça Pro-
cessual. A folha para rascunho é de preenchimento facultativo e não valerá para tal fi nalidade.
 10.  Para a elaboração da Peça Processual, o candidato poderá consulta a Constituição Federal 
e demais legislações (“lei seca”), desacompanhadas de quaisquer anotações ou comentários, 
podendo consultar, também, súmulas, sem comentários ou anotações.
 10.1.  A elaboração da Peça Processual será de inteira responsabilidade do candidato, que de-
verá proceder em conformidade com as instruções específi cas nela contidas.
 10.2.  A Peça Processual deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfi ca de 
tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas.
 11.  Por motivo de segurança, serão adotados os procedimentos a seguir:
 11.1.  Após ser identifi cado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala sem autorização e 
acompanhamento da fi scalização;
 11.2.  Ao terminar a Peça Processual, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fi scal de sala, 
todo o material correspondente à esta.
 11.3.  O candidato somente poderá entregar o material, a fi m de retirar-se da sala, após decorri-
da 01 (uma) hora de seu início. O candidato que insistir em sair, descumprindo o aqui disposto, 
deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência do Concurso Público, o que 
será lavrado pelo coordenador do local, passando à condição de eliminado;
 11.3.1.  O enunciado da Peça Processual será, posteriormente, disponibilizado para consulta no 
endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.
 11.4.  Após entregar a sua Peça Processual e todo o material correspondente para o fi scal de 
sala, o candidato deverá, imediatamente, retirar-se da sala e do prédio onde estará sendo rea-
lizada a Prova de Conhecimentos.  
 11.4.1.  O candidato que desejar usar o banheiro antes de sair do prédio, deverá solicitar o 
acompanhamento de um fi scal antes de entregar o material descrito no item 11.2.
 12.  Durante a realização da Prova de Conhecimentos (Prova Objetiva e Peça Processual), 
além do estabelecido no item 8 - Capítulo VII, terá sua prova anulada e será, automaticamente, 
eliminado do Concurso Público o candidato que:
 a)  for surpreendido trocando informações ou se comunicando com outro candidato durante a 
realização da prova;
 b)  utilizar-se de máquinas de calcular e/ou equipamento similar;
 c)  fi zer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não o per-
mitido;
 d)  recusar-se a entregar o material da Prova de Conhecimentos ao término do tempo destinado 
para a sua realização;
 e)  afastar-se da sala, durante a realização da Prova de Conhecimentos, sem o acompanhamento 
de fi scal;
 f)  ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o material da Prova de Conhecimentos;
 g)  descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na folha de respostas;
 h)  permitir o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização 
das etapas do Concurso Público;
 i)  utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros.
 j)  consultar material diferente do especifi cado no item 10 deste Capítulo, durante a elaboração 
da Peça Processual. 
 13.  O gabarito, as notas da Prova Objetiva, em ordem alfabética e as notas da Peça Processual 
serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, conforme cronograma previs-
to, disponibilizado ao fi nal deste Edital.
 13.1.  O espelho de correção da Peça Processual será divulgado na mesma data de publicação 
das notas da Prova de Conhecimentos.
 Pontuação da Prova de Conhecimentos (Objetiva e Peça Processual) 
 14.  A nota fi nal da Prova de Conhecimentos consistirá na soma de pontos obtida na Prova 
Objetiva e na Peça Processual, sendo: NOTA FINAL = Prova Objetiva + Peça Processual.
 14.1.  A análise a ser empreendida na Prova de Conhecimentos resultará no conceito de APRO-
VADO ou REPROVADO.
 15.  Para pontuação da Prova de Conhecimentos e para fi ns de aprovação nesta etapa do cer-
tame, será aplicado critério de nota de corte, e somente serão considerados aprovados para a 
segunda etapa do certame (Avaliação Psicológica) os candidatos que obedecerem, simultane-
amente, aos seguintes critérios: 
 15.1. Critério 01:  Ter obtido pontuação igual ou superior a 50% da Prova Objetiva, ou seja, ter 
alcançado 50 pontos (50 questões), sendo obrigatório ter obtido os acertos mínimos em cada 
grupo de disciplinas, conforme tabela abaixo:

TABELA I – PONTUAÇÃO MÍNIMA

DISCIPLINAS
NÚMERO 

DE
QUESTÕES

ACERTOS
MÍNIMOS

(QUESTÕES)

LÍNGUA PORTUGUESA 12 06

DIREITO ADMINISTRATIVO 14 07

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 12 06

DIREITO DO TRABALHO, PROCESSUAL DO TRABALHO E 
PREVIDENCIÁRIO 10 05

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 06 03

DIREITO CONSTITUCIONAL 14 07

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO 10 05

DIREITO CIVIL E COMERCIAL 10 05

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 12 06

TOTAL 100 50

 15.2. Critério 02:  Para que sua peça processual seja avaliada, além da pontuação mínima exi-
gida na Tabela I, o candidato deverá obter, na Prova Objetiva, pontuação que o mantenha posi-
cionado entre as 200 (duzentas) maiores notas, respeitados os empates nesta última colocação.
 15.3. Critério 03:  Ter obtido pontuação minima de 50% na peça processual (25 pontos).
 15.4. Critério 04:  Ter obtido nota fi nal (soma da nota da Prova Objetiva e da nota da Peça Pro-
cessual), que o mantenha classifi cado preliminarmente até a 50ª posição.
 16.  Os candidatos que não atenderem, simultaneamente, aos quatro critérios descritos no item 15 
serão considerados reprovados na Prova de Conhecimentos e excluídos do certame.

 16.1.  Os candidatos que não estiverem posicionados entre as 200 (duzentas) maiores pontuações 
da Prova Objetiva, considerando o mínimo de acerto em cada grupo de disciplina, ainda que 
tenham acertado 50% das questões, também não terão a Peça Processual corrigida e estarão, 
automaticamente, excluídos do certame. 
 16.2.  Os candidatos que obtiverem, na Peça Processual, menos que 25 (vinte e cinco) pontos, 
independentemente da sua nota na Prova Objetiva, serão considerados reprovados e estarão, 
automaticamente, excluídos do certame.
 16.3.  Os candidatos que não estiverem posicionados entre as 50 melhores pontuações na Nota 
Final, ainda que tenham obtido as 200 (duzentas) maiores notas da Prova Objetiva (considerando 
o mínimo de acertos por cada grupo de disciplina), além dos 25 (vinte e cinco) pontos mínimos 
na Peça Processual, também serão considerados reprovados na Prova de Conhecimentos e esta-
rão, automaticamente, excluídos do certame. 
 17.  A nota de corte da Prova de Conhecimentos será publicada por ocasião da convocação dos 
candidatos aprovados para a Avaliação Psicológica.
 17.1.  Todos os candidatos que estiverem empatados na nota de corte serão convocados para a 
próxima etapa do certame.
 18.  A relação dos candidatos aprovados para a próxima etapa será publicada no Diário Ofi cial 
do Município, em ordem decrescente de nota, conforme cronograma previsto, disponibilizado 
ao fi nal deste Edital.  
 IX - DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 1.  Os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme item 15 - Capítulo VIII, serão listados 
em ordem decrescente de notas e convocados para a Avaliação Psicológica.
 2.  A Avaliação Psicológica está  prevista  para ser realizada no dia  21/10/2012 .
 2.1.  Esta data poderá ser alterada a qualquer momento e só estará confi rmada após a publicação 
do edital de convocação no Diário Ofi cial do Município, conforme cronograma previsto, dispo-
nibilizado ao fi nal deste Edital.
 2.1.1.  Não haverá segunda chamada e não será permitida a realização desta etapa do certame fora 
do local, data e horário previamente designado.
 3.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Avaliação Psicológica, que 
será publicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também, ser consultada através do en-
dereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.  
 3.1  Os candidatos poderão receber como complemento, informações através do e-mail cadastra-
do na sua fi cha de inscrição.
 3.2.  O envio do e-mail tem apenas caráter auxiliar na informação ao candidato, não sendo aceita 
a alegação do não recebimento como justifi cativa de ausência ou do comparecimento em data, 
local ou horários incorretos.
 4.  Os testes psicológicos serão aplicados por profi ssionais credenciados da área de Psicologia e 
este credenciamento será explicitado, por ocasião da aplicação, por meio dos respectivos núme-
ros de inscrição no Conselho Regional de Psicologia.
 5.  Esta etapa, de caráter eliminatório, tem como objetivo identifi car as características de per-
sonalidade e aptidões necessárias ao desempenho adequado das atividades inerentes ao cargo 
pleiteado, a saber:
 a)   capacidade de concentração:  capacidade em manter o foco na atividade apesar de outros 
estímulos externos;
 b)   dedicação:  atenção, empenho, concentração e consideração na execução dos trabalhos;
 c)   disciplina:  cumprimento das normas, restrições e regulamentos;
 d)   firmeza:  persistência, constância nas ações rumo aos objetivos propostos;
 e)   iniciativa:  capacidade de infl uenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de forma atu-
ante, não passiva, diante das necessidades de tarefas ou situações;
 f)   integridade:  capacidade de agir de forma correta e íntegra em qualquer situação;
 g)   interação:  habilidade para interagir com os outros, conhecendo e entendendo suas necessida-
des, trocando informações, conquistando e reunindo esforços de pessoas em torno de objetivos 
comuns, tendo em vista a satisfação dos envolvidos e da população;
 h)   precisão:  exatidão nas informações prestadas;
 i)   produtividade:  capacidade de atingir metas, apresentando resultados satisfatórios com qua-
lidade;
 j)   trabalho em equipe:  capacidade para desenvolver trabalhos em grupo, mantendo postura 
participativa e colaboradora, contribuindo para atingir o resultado estabelecido.
 5.1.  Essa verifi cação se dará por meio de instrumental competente, embasado em normas e pro-
cedimentos reconhecidos pela comunidade científi ca, validado em nível nacional e em confor-
midade com as normas do Conselho Federal de Psicologia.
 6.  A análise a ser empreendida na Avaliação Psicológica resultará no conceito de APTO ou 
INAPTO, sendo:
 a)  apto: o candidato apresentou, nesta etapa do certame, perfi l psicológico compatível com o 
perfi l do cargo, descrito no presente Edital;
 b)  inapto: o candidato não apresentou, nesta etapa do certame, perfi l psicológico compatível com 
o perfi l do cargo, descrito no presente Edital.
 7.  Os candidatos considerados inaptos serão excluídos do Concurso Público.
 7.1 . A inaptidão nessa etapa de avaliação signifi ca apenas a não-adequação ao perfi l solicitado, 
neste momento, pela Prefeitura Municipal de Campinas, não tendo qualquer outra implicação 
para a vida pessoal e profi ssional do candidato.
 7.2.  A inaptidão, quando ocorrer, produzirá efeitos apenas para o presente Concurso Público.
 7.3.  Não será aplicada nova Avaliação Psicológica dentro do presente certame, para os candida-
tos considerados inaptos.
 7.4.  A inaptidão nessa etapa de avaliação não tem relação com a experiência profi ssional e/ou 
conhecimento técnico do candidato.
 8.  O resultado da Avaliação Psicológica será publicado no Diário Ofi cial do Município.
 8.1.  Os candidatos considerados aptos serão listados em ordem alfabética.
 8.2.  Os candidatos considerados inaptos serão listados pelos respectivos números de inscrição e 
estarão, automaticamente, excluídos do certame.
 X - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 1.  Os candidatos aprovados nas 02 (duas) etapas do Concurso Público serão classifi cados, segun-
do a ordem decrescente da nota fi nal.
 1.1.  A nota fi nal dos candidatos será igual à soma de pontos obtidos na Prova Objetiva e na Peça 
Processual.
 2.  Em caso de igualdade na nota fi nal, para fi ns de classifi cação, o desempate far-se-á segundo 
os seguintes critérios:
 a)  Maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (de acordo com o Artigo 
27 da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso);
 b)  Maior pontuação obtida na Peça Processual;
 c)  Maior pontuação nas questões de Direito Administrativo;
 d)  Maior pontuação nas questões de Direito Constitucional.
 3.  Caso persista algum empate, aplicar-se-ão os seguintes critérios de desempate:
 a)  maior número de fi lhos dependentes (menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente incapazes 
ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente);
 b)  maior idade dos candidatos (não abrangidos pelo Estatuto do Idoso).
 3.1.  Este critério será aplicado de acordo com as informações da fi cha de inscrição.
 3.2.  No ato da posse, estas informações deverão ser comprovadas e, caso sejam consideradas 
inverídicas, o candidato será excluído do Concurso Público, de acordo com o item 9 - Capítulo 
V deste Edital.  
 4.  A classifi cação fi nal dos candidatos habilitados no Concurso Público será publicada em Diá-
rio Ofi cial do Município e estará disponível no endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.
 XI - DOS RECURSOS 
 1.  Será assegurado aos candidatos o direito a recursos em relação à aplicação e/ou resultados de 
todas as etapas do certame.
 2.  Os recursos e/ou solicitação de entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica deverão ser 
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interpostos no período de 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à realização e/ou divulgação 
de cada etapa do Concurso Público em Diário Ofi cial do Município, considerando-se como data 
para início da contagem do prazo o primeiro dia útil seguinte à realização e/ou divulgação da 
referida etapa.
 3.  Para a interposição de recursos, o candidato deverá, obrigatoriamente acessar o endereço ele-
trônico www.cetroconcursos.org.br, preencher o formulário próprio disponibilizado para recurso 
e enviá-lo via internet.
 4.  Somente serão analisados os recursos enviados, conforme os itens 2 e 3 deste capítulo, expres-
sos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifi quem.
 5.  Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
 a)  em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo;
 b)  fora do prazo estabelecido;
 c)  sem fundamentação lógica e consistente;
 d)  com argumentação idêntica a outros recursos anteriormente interpostos pelo mesmo candi-
dato.
 6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este poderá, even-
tualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classifi cação 
superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifi cação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para aprovação, conforme item 15 - Capítulo VIII. 
 7.  Não serão aceitas vistas de provas, revisão de recurso ou recurso de gabarito fi nal defi nitivo.
 8.  Os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os can-
didatos presentes concorrentes ao mesmo cargo.
 9.  Os recursos relacionados ao resultado da Prova de Conhecimentos (Prova Objetiva e Peça 
Processual) e da Avaliação Psicológica serão respondidos pela banca examinadora, que encami-
nhará, ao candidato, a resposta por escrito.
 10.  A banca examinadora da Cetro Concursos é a única instância para recursos referentes à Prova 
de Conhecimentos (Prova Objetiva e Peça Processual) e Avaliação Psicológica, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não serão aceitos recursos adicionais.
 XII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 
 1.  O candidato habilitado, obedecendo à estrita ordem de classifi cação, poderá ser convocado 
para reunião de preenchimento de vagas, através de publicação específi ca no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas, na forma da legislação municipal, determinando local, data e hora para 
a apresentação.
 1.1.  As convocações ocorrerão durante o período de vigência deste Edital.
 2.  O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo sua 
responsabilidade acompanhar,durante toda a validade do certame, o Diário Ofi cial do Município 
de Campinas, que deverá ser acessado pela internet, no endereço eletrônico www.campinas.
sp.gov.br/diario-ofi cial.
 3.  O candidato classifi cado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá se apresentar 
no dia, local e horário determinados no Diário Ofi cial do Município, segundo a listagem de 
classifi cação previamente publicada, para reunião de preenchimento de vagas.
 4.  O candidato que não comparecer no dia e horário agendado ou, ainda, não optar por uma das 
vagas oferecidas, por ocasião da reunião de preenchimento de vagas, estará, automaticamente, 
excluído do Concurso Público, não havendo possibilidade de reconvocação neste certame.
 XIII - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 
 1.  Após a homologação do Concurso Público e da reunião de preenchimento de vagas, o candi-
dato será submetido a exame de saúde ocupacional, de caráter eliminatório, no qual será avaliada 
sua capacidade laborativa para o cargo a que se propõe.
 2.  Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Recursos Hu-
manos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou por empresa contratada 
para este fi m, com critérios estabelecidos pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, 
consistindo de exame clínico geral, sendo: anamnese geral e ocupacional, exame físico geral e 
específi cos, sendo avaliados os sistemas: vascular, linfático, osteo-muscular, cardio-respiratório, 
digestivo, pele e anexos, genito-urinário, neurológico, endócrino, cabeça/pescoço e órgãos do 
sentido. 
 2.1.  A critério médico, poderão ser solicitados exames complementares e/ou avaliações espe-
cífi cas.
 3.  A candidata que não puder realizar um ou mais exames mencionados no item 2 deste capítulo, 
por encontrar-se gestante na ocasião da sua convocação para reunião de preenchimento de vagas, 
irá realizá-los posteriormente.
 3.1.  A candidata deverá comparecer ao Departamento de Promoção à Saúde do Servidor nos 45 
(quarenta e cinco) dias posteriores ao parto, a fi m de realizar os exames pendentes.
 3.1.1.  O não comparecimento dentro do prazo especifi cado no item anterior signifi cará a desis-
tência da candidata que será, automaticamente, excluída do certame.
 3.2.  As especifi cações da vaga oferecida somente serão defi nidas pela Municipalidade no mo-
mento em que a candidata tiver sido considerada apta em todas as etapas do Exame Médico 
Pré-Admissional, segundo as necessidades específi cas da Administração.
 4.  A critério do médico de Saúde Ocupacional do Departamento de Promoção à Saúde do Servi-
dor, o candidato poderá ser submetido a exames complementares e/ou avaliações especializadas, 
sempre nos órgãos de saúde do município de Campinas, ou clínicas indicadas pela Instituição, 
não sendo, nestes casos, emitido parecer de avaliação de imediato.
 5.  Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico Pré-Admissional executado 
pelos profi ssionais e nos locais indicados ao candidato.
 5.1  Não será aceita qualquer avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de Promoção 
à Saúde do Servidor.
 6.  O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Pré-Admissional na data, horário e 
local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
 7.  O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de APTO ou INAPTO 
para o cargo pretendido.
 8.  Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas incompatíveis 
com o cargo pleiteado e/ou psicopatologias graves, ou outras patologias gerais que impeçam o 
exercício da função, seja parcialmente ou integralmente e que possam ser agravadas pelo exer-
cício da mesma.
 9.  O candidato participante do Concurso Público, inscrito e confi rmado como candidato com 
defi ciência pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, será submetido a 
Exame Médico Pré-Admissional, observando-se a natureza das atribuições do cargo, as condi-
ções de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como a eventual necessidade da utilização 
de equipamentos ou acessos.
 10.  Será considerado excluído do Concurso Público o candidato que:
 a)  for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional;
 b)  não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabelecidos;
 c)  não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
 d)  não apresentar, no retorno, os exames complementares solicitados.
 XIV - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
 1.  A aprovação e classifi cação fi nal no Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de 
ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele nomeado, fi cando a concre-
tização deste ato condicionada à oportunidade e à conveniência da Administração, durante todo 
o prazo de vigência deste Edital.
 1.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se ao direito de proceder à convocação e à 
nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.
 2.  Após a reunião de preenchimento de vagas e a realização do Exame Médico Pré-Admissional, 
o candidato deverá acompanhar a publicação de sua nomeação no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas, que deverá ser acessado pela internet, no endereço eletrônico www.campinas.
sp.gov.br/diario-ofi cial.
 3.  De acordo com o Art. 29 da Lei Municipal Nº 1.399/55, o candidato deverá tomar posse no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias a partir da publicação de sua nomeação no Diário Ofi cial do Município.

 3.1.  Será excluído do Concurso Público o candidato que não aceitar as condições estabelecidas 
para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou recusar a nomeação ou, 
se nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em exercício nos prazos estabelecidos pela 
legislação municipal vigente.
 4.  Para efeitos de comprovação da documentação exigida, só serão válidos os diplomas registra-
dos no órgão competente (Ministério da Educação e Cultura - MEC).
 XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 1.  O resultado fi nal do Concurso Público será publicado no Diário Ofi cial do Município de Cam-
pinas e também divulgado através do endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.
 2.  A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se ao direito de proceder à convocação e à no-
meação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades, dentro do prazo de 
validade do certame.
 3.  O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da 
publicação de sua homologação, em Diário Ofi cial do Município, podendo ser prorrogado, uma 
única vez, por igual período.
 4.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, enquanto não con-
sumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
edital ou comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do Município.
 5.  A Prefeitura Municipal de Campinas e a Cetro Concursos se eximem de quaisquer despesas 
decorrentes de viagens, estadas e alimentação dos candidatos para comparecimento a qualquer 
das etapas deste Concurso Público.
 6.  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classifi cação no Con-
curso Público, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas no Diário Ofi cial do Município.
 7. Até a homologação do Concurso Público , todas as convocações, os comunicados e os re-
sultados ofi ciais, referentes à sua realização, serão publicados no Diário Ofi cial do Município e 
divulgados no endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.
 7.1.  Após a homologação , as convocações, os comunicados e os resultados ofi ciais do Con-
curso Público serão publicados,  exclusivamente , no Diário Ofi cial do Município, que poderá 
ser acessado pela internet,  durante toda a validade do certame , no endereço eletrônico www.
campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 7.2.  É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário ofi cial de Brasília. 
 9.  A Prefeitura Municipal de Campinas e a Cetro Concursos não se responsabilizam por eventu-
ais problemas de comunicação e prejuízos ao candidato, decorrentes de e-mail não informado, 
e-mail incorreto ou não atualizado.
 10.  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Pre-
feitura de Campinas.

Campinas, 29 de junho de 2012
 NILSON JOSÉ BALBO 

 Secretário Municipal de Recursos Humanos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CONCURSO PÚBLICO - PROCURADOR - EDITAL 010/2012

CRONOGRAMA PREVISTO (*)

EVENTO DATAS
PREVISTAS

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 09/07 A 29/07

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS ISENTOS 09, 10 E 11/07

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA RELAÇÃO 
DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS DE ISENTOS 23/7/2012

PERÍODO PARA OS CANDIDATOS ISENTOS EFETIVAREM A INSCRIÇÃO ATÉ 29/07

PERÍODO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDA-
TOS QUE TIVERAM SEUS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS 30/7/2012

DATA LIMITE PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 30/7/2012

DIVULGAÇÃO, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA CETRO DA LISTA 
GERAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS COM CONSULTA DO STATUS DO 

CANDIDATO 
6/8/2012

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA CONVO-
CAÇÃO PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS 17/8/2012

PROVA DE CONHECIMENTOS 26/8/2012

PUBLICAÇÃO DO GABARITO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) 28/8/2012

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESUL-
TADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO E APLICAÇÃO DA PROVA 

+ GABARITO DEFINITIVO (PÓS-RECURSOS) + NOTAS EM ORDEM 
ALFABÉTICA (PROVA OBJETIVA E PEÇA PROCESSUAL) + PUBLICAÇÃO 

DO ESPELHO DE CORREÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL

26/9/2012

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESUL-
TADO DOS RECURSOS DE NOTAS + NOTA DE CORTE + CONVOCAÇÃO 

PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
11/10/2012

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 21/10/2012

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESULTA-
DO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 7/11/2012

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DAS RESPOS-
TAS AOS RECURSOS RECEBIDOS CONTRA O RESULTADO DA AVALIA-

ÇÃO PSICOLÓGICA + CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
21/11/2012

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DAS RESPOS-
TAS AOS RECURSOS RECEBIDOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMI-

NAR + CLASSIFICAÇÃO FINAL 
30/11/2012

HOMOLOGAÇÃO 3/12/2012
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(*) OBS.: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA SÃO PREVISTAS E PODERÃO 
SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO. SOMENTE SERÃO CON-
FIRMADAS APÓS A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS.

 ANEXO I 
 DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA POSSE 

Todos os candidatos deverão apresentar, no ato da posse, os documentos relacionados 
na listagem geral e os documentos específi cos para cada cargo, sendo:
 LISTA DE DOCUMENTOS 
- 01 foto 3x4 recente;
- Diploma de Bacharel em Direito;
- Registro Profi ssional (carteira da OAB);
- Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
- Certidão de Casamento;
- Certidão de Óbito (viúvo);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Comprovante de endereço com o CEP;
- Título de Eleitor com o(s) comprovante(s) de votação da última eleição ou Título 
de Eleitor com a Certidão de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do 
Tribunal Regional Eleitoral;
- Carteira de Identidade (R.G.);
- Cadastro Pessoa Física (C.P.F.);
- Certifi cado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
- Comprovante de PIS ou PASEP;
- Carteira de vacinação dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos;
- Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Federal;
- Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Estadual dos locais em 
que tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos; o atestado deverá ter sido 
expedido no prazo máximo de 06 (seis) meses;
- Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais da Justiça Federal e 
Estadual dos locais em que tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos.
 OBSERVAÇÃO  : Além dos documentos listados, a Prefeitura Municipal de Cam-
pinas poderá (à época da posse) em razão da regulamentação municipal, solicitar 
outros documentos, podendo ser revogada a nomeação do candidato que não os 
apresentar.   

 ANEXO II 
 REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE 
NOME: ____________________________________________________________________

CARGO: PROCURADOR

RG: ___________________________________ CPF: ____________________________

SOLICITO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO 
– PROCURADOR - EDITAL Nº 010/2012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, CONFORME CAPÍ-
TULO V - DAS INSCRIÇÕES, DO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME.

ENVIO ANEXO A ESTE FORMULÁRIO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- 01 CÓPIA, AUTENTICADA, DE CADA UM DOS COMPROVANTES DE DOAÇÃO DE SANGUE, REALIZA-
DOS NO PERÍODO DE 11/01/2011 A 11/07/2012 CONFORME ABAIXO:

DATA DO COMPROVANTE 01: ______/______/______
DATA DO COMPROVANTE 02: ______/______/______
DATA DO COMPROVANTE 03: ______/______/______

ATESTO SEREM VERÍDICAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO E TE-
NHO CIÊNCIA DE QUE, CASO SEJA INDEFERIDA ESTA SOLICITAÇÃO, DEVEREI EFETUAR O PAGAMEN-
TO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONFORME DESCRITO NO CAPÍTULO V, NO ITEM 15 E SEUS SUBITENS.

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
30/07/2012

DATA: ______/______/______

ASSINATURA

 ANEXO III 
 REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

NOME: _______________________________________________________________________________

CARGO: PROCURADOR

RG: ___________________________________ CPF: ___________________________________
____

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL

ASSINALE COM X NO QUADRADO CORRESPONDENTE, CASO NECESSITE OU NÃO DE PROVA ESPE-
CIAL:

SIM ( ) NÃO ( )

ESCREVA A SEGUIR O TIPO DE PROVA ESPECIAL NECESSÁRIA:

_______________________________________________________________________________________________

DATA: ______/______/ 20______

ASSINATURA:______________________________________

 ANEXO IV 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCURADOR 

 LÍNGUA PORTUGUESA:  
Ortografi a. Emprego da crase. Acentuação gráfi ca. Flexão nominal. Flexão verbal. Clas-
ses das palavras. Pronomes: emprego, colocação dos pronomes oblíquos e átonos. Verbos: 
conjugação e vozes, regulares e impessoais. Concordância verbal. Concordância nominal. 

Regência verbal. Regência nominal. Pontuação. Sintaxe da oração e do período. Linguagem 
formal. Interpretação de texto.
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
-  DIREITO ADMINISTRATIVO:  Princípios constitucionais do Direito Administrati-
vo. Controle interno e externo da Administração Pública. Administração pública: concei-
to, estrutura, poderes e deveres do administrador público. Responsabilidade dos prefeitos 
municipais. Administração Indireta: conceito. Autarquias, associações públicas, empresas 
públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Consórcio. Controle da admi-
nistração indireta. Poderes administrativos. Ato administrativo: conceito, elementos, atribu-
tos, espécies. Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de poder. Ato administrativo 
punitivo. Ato administrativo: anulação, revisão e revogação. Controle jurisdicional. Proce-
dimento administrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos. Contratos administra-
tivos: conceito, espécies, disposições peculiares. Cláusulas necessárias. Inadimplemento. 
Rescisão. Anulação. Convênios. Licitação: natureza jurídica, fi nalidades, espécies. Dis-
pensa e inexigibilidade. Parceria público-privada. Serviço público: conceito, classifi cação. 
Concessão, permissão e autorização. Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, ca-
tegorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, 
vacância. Responsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo 
administrativo disciplinar. Regime previdenciário do servidor público. Concurso público. 
Bens públicos: regime jurídico e classifi cação. Formas de utilização, concessão, permissão e 
autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação: conceito. Desapropriação por 
utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Indenização. Desapropriação indi-
reta. Limitações administrativas. Função social da propriedade. Responsabilidade Extracon-
tratual do Estado. Responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes públicos. 
Responsabilidade pela omissão ou defi ciência de serviço. Excludentes de responsabilidade. 
Responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos. Improbidade administrativa. Lei Fe-
deral nº 8.429/92. Tombamento. Agências Reguladoras. Autarquias especiais. Fundações. 
Terceirização do serviço público.
-  DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS:  Interesses difusos, coletivos e individuais ho-
mogêneos. Proteção ao patrimônio público e social. Políticas públicas. Ação Civil Pública: 
conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. Litisconsórcio e assistência. Competência. 
Transação. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Fundo para reparação dos bens 
lesados. Inquérito civil. Termo de ajustamento de conduta. Ação popular: conceito, objeto, 
legitimação, interesse de agir. Ação popular destinada à anulação de ato lesivo ao interesse 
público e à tutela de interesses difusos. Competência. Sentença. Coisa julgada. Recursos. 
Posição processual das pessoas de direito público. Improbidade administrativa: natureza 
do ilícito. Modalidades. Sanções. Ação de responsabilidade por ato de improbidade admi-
nistrativa. Legitimação. Competência. Ações cautelares. Sentença, coisa julgada. Prescri-
ção. Atuação da pessoa jurídica de direito público. Direito ambiental. Direito Ambiental 
na Constituição Federal. Política Nacional do Meio Ambiente. Princípios. Responsabili-
dade civil ambiental. Licenciamento ambiental. Ilícitos penais e sanções administrativas. 
Desapropriação ambiental. Áreas de proteção. Águas. Mananciais. Relações de Consumo. 
Princípios gerais e âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsa-
bilidade pelos vícios e pelos fatos dos produtos e dos serviços. Prescrição, decadência e 
garantia. Práticas abusivas. Oferta e publicidade. Cláusulas abusivas. Contrato de adesão. 
Sanções administrativas. Serviços públicos no Código de Defesa do Consumidor. Criança e 
Adolescente. Princípios. Direitos fundamentais. Política de atendimento. Medidas de prote-
ção. Proteção da criança e do adolescente em juízo: individual e coletiva. Conselho tutelar. 
Estatuto do Idoso. Princípios. Direitos fundamentais. Outros interesses difusos e coletivos: 
patrimônio histórico, artístico, turístico, urbanístico. A tutela dos interesses metaindividuais 
pelo Município. Legitimação e interesse.
-  DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO:  Relações de trabalho. Natureza 
jurídica. Caracterização. Sujeitos da relação de emprego: empregador, empregado, autô-
nomos, avulsos, temporários. Sucessão de empregadores. Contrato de trabalho: defi nição. 
Diferenças entre contrato de trabalho e prestação de serviços, empreitada, representação 
comercial, mandato, parceria. Espécies e efeitos. Alteração. Término. Remuneração. Con-
ceito. Distinção entre remuneração e salário. Repouso. Férias. Sindicatos. Condições de 
registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas. A Fazenda Pública perante a Justiça 
do Trabalho. Seguridade social. Conceitos fundamentais. Princípios. Regimes Próprios de 
Previdência Social dos Servidores Públicos. Terceirização no serviço público.
-  DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL:  Crime e imputabilidade penal. Aplicação 
da Lei Penal. Inquérito policial. Ação penal. Efeitos da condenação. Crimes em espécie: 
crimes contra a Administração Pública, crimes contra a fé pública, crimes contra o patrimô-
nio, crimes contra a honra. Crimes contra as fi nanças públicas. Lei de Imprensa. Crimes de 
responsabilidade do Prefeito Municipal.
-  DIREITO CONSTITUCIONAL:  Constituição: conceito e conteúdo. Poder constituin-
te originário e derivado. Efi cácia, aplicação e integração das normas constitucionais. Leis 
Complementares à Constituição. Controle de constitucionalidade das leis. Não cumprimen-
to de leis inconstitucionais. Controle jurisdicional: sistema difuso e concentrado. Controle 
de constitucionalidade das leis municipais. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação De-
claratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
Direitos e garantias individuais. Remédios constitucionais:  habeas corpus , mandado de 
segurança, ação popular, direito de petição, mandado de injunção e  habeas data . Separação 
de poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. 
Poder Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário: composição e atribuições. 
Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios. 
Descentralização e cooperação administrativa na Federação brasileira: territórios federais, 
regiões de desenvolvimento, regiões metropolitanas. Princípios e normas referentes à Ad-
ministração direta e indireta. Posição do Município na federação brasileira. Criação e or-
ganização dos municípios. Autonomia municipal: Leis Orgânicas Municipais e Intervenção 
nos municípios. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Princípios constitucionais do 
orçamento. Bases e valores da ordem econômica e fi nanceira. Política urbana: bases consti-
tucionais do direito urbanístico. Ordem Social. Seguridade social. O Município e o direito à 
saúde, assistência social e educação. Advocacia pública.
-  DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO:  DIREITO FINANCEIRO: Responsabi-
lidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), Controle de Orçamentos e de Balanços: Lei 
Federal nº 4.320/64. Plano Plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei orçamentária 
anual. Precatórios. DIREITO TRIBUTÁRIO: Defi nição e conteúdo do direito tributário. 
Tributos: conceito, natureza jurídica, classifi cação e espécies de tributos. Fontes do direi-
to tributário. Fontes primárias. Fontes secundárias. Competência tributária e limitações 
do direito de tributar. Impostos: disposições gerais; imposto sobre o patrimônio; Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Taxas. Contribuição de Melhoria. Legislação tri-
butária: alcance da expressão; matéria disciplinada por lei e por normas complementares. 
O sistema constitucional brasileiro. Princípios constitucionais tributários, competência tri-
butária, discriminação das receitas tributárias, limitações ao poder de tributar. Obrigação 
Tributária: fato gerador; sujeito ativo e sujeito passivo, solidariedade; capacidade tributária; 
responsabilidade tributária. Crédito Tributário: constituição; modalidades de Lançamento; 
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Sigilo Fiscal. Dívida Ativa. Inscrição 
do crédito tributário. Pressupostos legais. Presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, 
emendas e substituições de certidões de dívida ativa. Certidões negativas, sigilo fi scal, di-
vulgação de informações, limitações. Imunidades e isenções tributárias. Anistia.
-  DIREITO CIVIL E COMERCIAL:  Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Pes-
soa natural. Conceito, capacidade, domicílio. Nascituro. Direitos da personalidade. Pessoas 
jurídicas. Espécies. Pessoas jurídicas de direito público e privado. Associações, sociedades 
civis e empresárias. Fundações públicas e privadas. Cooperativas. Consórcios. Organização 
Social de Interesse Público. Organização Social. Desconsideração da personalidade jurídi-
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ca. Responsabilidade dos sócios, diretores e administradores. Fato jurídico. Negócio jurí-
dico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. Condições, termo e encargo. Defeitos dos ne-
gócios jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos. Forma e prova dos negócios jurídicos. 
Representação. Prescrição e decadência. Prazos prescricionais e decadenciais contra as Pes-
soas Jurídicas de Direito Público. Bens. Conceito, classifi cação, espécies. Bens imateriais. 
Bens públicos. Terras devolutas. Obrigações: conceito, classifi cação, modalidades. Efeitos, 
extinção e inadimplemento das obrigações. Transmissão das obrigações. Contratos. Dispo-
sições gerais. Contratos preliminares. Formação e extinção dos contratos. Distrato. Vícios 
redibitórios. Evicção. Contratos aleatórios. Cláusula resolutiva. Exceção de contrato não 
cumprido. Resolução por onerosidade excessiva. Revisão judicial dos contratos. Espécies 
de contratos: compra e venda, troca, contrato estimatório, doação, locação, locação predial 
urbana (Lei nº 8.245/91), empréstimo, prestação de serviço, empreitada, depósito, manda-
to, comissão, agência e distribuição, corretagem, transporte, seguro, constituição de renda, 
fi ança, transação, compromisso. Atos unilaterais. O Município como parte nas modalidades 
contratuais do direito privado. Títulos de crédito. Leis especiais. Responsabilidade civil. 
Responsabilidade objetiva e subjetiva. Indenização. Dano material e dano moral. Preferên-
cias e privilégios creditórios. Direito de empresa. Empresário. Sociedade: não personifi cada 
e personifi cada. Espécies. Estabelecimento. Recuperação judicial. Falência. Posse. Concei-
to, teorias. Aquisição, efeitos e perda. Interditos possessórios. Juízo petitório. Propriedade: 
função social. Aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. Privação da propriedade e 
justa indenização. Usucapião: modalidades. Registro imobiliário. Condomínio voluntário e 
necessário. Condomínio Edilício. Propriedade resolúvel e propriedade fi duciária. Incorpo-
ração imobiliária. Direito de vizinhança. Uso anormal da propriedade. Passagem forçada. 
Águas. Limites entre prédios e direito de tapagem. Direito de construir. Dano infecto. Direi-
tos reais sobre coisas alheias. Superfície, servidões, passagem de canos e tubulações, usu-
fruto, uso e habitação. Direito do promitente comprador. Adjudicação compulsória. Direitos 
reais de garantia: penhor, hipoteca e anticrese. Direito de família: casamento, relações de 
parentesco. Regime de bens entre os cônjuges. Alimentos. Bem de família. União Estável. 
Ausência. Curatela e tutela. Direito das sucessões: sucessão legítima e testamentária. Parti-
lha. Herança jacente. Herança vacante. Direito autoral: conceito, princípios. Direito material 
e moral do Autor. O Estado como parte nos contratos de direito autoral.
-  PROCESSO CIVIL:  Princípios constitucionais e gerais de processo civil. O processo 
civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo. Ação declaratória de constitucionalidade. Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Interven-
ção federal e estadual. Sequestro de renda. Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. 
Competência: conceito, espécies e critérios de determinação da competência. Modifi cações 
da competência. Declaração e confl itos de competência. Atos processuais: classifi cação, for-
ma, tempo, lugar, prazo, comunicação e nulidades. As pessoas jurídicas de direito público 
no processo civil. Especifi cidades. Formação, suspensão e extinção do processo. Processo 
de conhecimento. Procedimentos e suas espécies. Antecipação da tutela de mérito. Tutelas 
de urgência. Petição inicial. Resposta do réu. Contestação. Reconvenção e exceções. Im-
pugnação ao valor da causa. Revelia e seus efeitos. Litisconsórcio e assistência. Intervenção 
de terceiros. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Noções gerais, sistema, 
espécies, produção. Audiência. Sentença e coisa julgada. Ação rescisória. Recursos. Noções 
gerais, princípios, espécies. Recurso adesivo. Recursos regimentais. Recurso Extraordinário 
e Repercussão Geral. O processo nos tribunais. Uniformização de jurisprudência. Súmula 
Vinculante. Liquidação da sentença. Execução. Espécies. Cumprimento de sentença. Im-
pugnação ao cumprimento de sentença. Embargos do devedor. Penhora. Expropriação: ad-
judicação, alienação por iniciativa particular, hasta pública, usufruto de bem móvel ou imó-
vel. Exceção de pré-executividade. Execução contra as pessoas jurídicas de direito público. 
Precatórios. Processo cautelar. Princípios. Poder geral de cautela. Procedimentos cautelares 
específi cos. Ações petitórias e possessórias. Nunciação de obra nova e demolição. Embar-
gos de terceiros. Ação de usucapião. Retifi cação de área, divisão, retifi cação de registro 
imobiliário. Ação de desapropriação. Ação monitória. Ação declaratória. Ação declaratória 
incidental. Execução Fiscal. Lei Federal n.º 6.830/80. Ação de despejo, ação revisional de 
aluguel e ação renovatória. 

 Campinas, 29 de junho de 2012 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 Secretário Municipal De Recursos Humanos 

 CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL 
 EDITAL Nº 011/2012 

 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público para 
provimento de cargo de Guarda Municipal sob o regime estatutário, de acordo com o dis-
posto neste Edital e seus Anexos, na Lei Municipal nº 12.986, de 28 de junho de 2007 e no 
Decreto nº 16.779, de 21 de setembro de 2009, a ser realizado sob a responsabilidade técnica 
do Instituto Brasieiro de Administração Municipal - IBAM, doravante denominado IBAM. 
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.  O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de cargos vagos, 
ou daqueles que vierem a vagar ou a serem criados no prazo de validade do presente certa-
me, conforme relação apresentada no Capítulo II deste Edital.
 1.1.  Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de convocar os candidatos classi-
fi cados, em número estritamente necessário, obedecendo ao limite das vagas existentes ou 
das que vierem a existir ou a serem criadas posteriormente, durante o prazo da validade 
do Concurso Público, desde que haja disponibilidade orçamentária, não havendo, portanto, 
obrigatoriedade do aproveitamento total dos aprovados no certame.
 2.  O candidato classifi cado poderá ser convocado para ocupar cargo efetivo na Secretaria 
Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, obedecendo ao critério de 
necessidades específi cas da Municipalidade e o relevante interesse público.
 3.  A supervisão e fi scalização das fases do Concurso Público serão realizadas pelas Co-
missões Organizadora e Fiscalizadora do certame, indicadas pela Prefeitura Municipal de 
Campinas, cujos nomes de seus integrantes foram publicados em Diário Ofi cial do Muni-
cípio de Campinas. 
II - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CARGOS  
1.  Os cargos, o salário, o número de vagas previstas e o valor da taxa de inscrição são os 
estabelecidos abaixo:

TABELA I – CARACTERÍSTICAS DOS CARGOS

CÓD. CARGO SALÁRIO VAGAS
PREVISTAS

TAXA DE 
INSCRIÇÃO

91952
GUARDA MUNICIPAL 

MASCULINO - NÍVEL 1 
(3ª CLASSE - GRAU A)

SALÁRIO BASE DE R$ 
1.834,37 + 25% (ADICIONAL 

DE RISCO DE VIDA) = R$ 
2.292,96

80

R$ 55,00

91951
GUARDA MUNICIPAL 

FEMININO - NÍVEL 1 (3ª 
CLASSE - GRAU A)

SALÁRIO BASE DE R$ 
1.834,37 + 25% (ADICIONAL 

DE RISCO DE VIDA) = R$ 
2.292,96

20

TOTAL 100

 2.  O horário dos turnos de trabalho será fi xado de acordo com a natureza e a necessidade do 
serviço e os campos de atuação, não ultrapassando o limite de 180 (cento e oitenta) horas 
mensais efetivamente trabalhadas, sujeito à escala de revezamento e plantões.

 3.  Os pré-requisitos necessários para o ingresso no quadro da Guarda Municipal, conforme Lei 
Municipal nº 12.986/07, são:
 3.1.  ser brasileiro nato ou naturalizado;
 3.2.  possuir ensino médio completo;
 3.3.  possuir Carteira Nacional de Habilitação, mínimo exigido categoria “B”;
 3.4.  ter altura mínima de 1,70m (um metro e setenta centímetros) para homens e de 1,65m (um 
metro e sessenta e cinco centímetros) para mulheres;
 3.5.  ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 30 (trinta) anos,  na data de inscrição  
no Concurso Público;
 3.6.  não possuir antecedentes criminais.
 3.6.1.  O candidato deverá apresentar folha com Pesquisa de Antecedentes Criminais emitida 
pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Estado onde tenha residido nos últimos 05 (cin-
co) anos, e Certidão Negativa de Distribuição de Feitos na Justiça Estadual, Federal e Militar.
 3.7.  Todos os pré-requisitos descritos neste item deverão ser comprovados por ocasião do 
início do Curso de Formação, defi nido nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 12.986/07 e no 
Capítulo XIV deste Edital.
 4.  As atribuições dos cargos englobam os seguintes campos de atuação: 
 4.1 .  Operacional,  que abrange as atividades relativas:
 a)  ao planejamento, à elaboração, à execução, ao controle e ao gerenciamento das medidas 
cabíveis na vigilância interna e externa dos bens municipais, garantindo o exercício do poder 
de polícia da administração direta e indireta, observados os procedimentos padrões emanados 
da autoridade municipal;
 b)  patrulhamento das diversas regiões, áreas escolares e unidades administrativas, de saúde 
e outros serviços, parques e outros bens, integrado à promoção e educação para a cidadania;
 c)  a colaboração na fi scalização do solo municipal, inclusive em áreas de preservação am-
biental;
 d)  à preservação da integridade física de autoridades municipais; 
 e)  ao auxílio às polícias estadual e federal, dentro dos limites constitucionais. 
 4.2.  Administrativo , que abrange as atividades relativas ao planejamento, à elaboração, à 
execução e ao gerenciamento das áreas responsáveis pela gestão de pessoal, comunicação, 
estatística, suprimentos, logística e manutenção da guarda municipal, desde que as atividades 
desenvolvidas nessas áreas guardem estrita relação com as atividades específi cas da guarda 
municipal.
 4.3.  Tanto nas atividades realizadas no campo de atuação operacional e no campo de atuação 
administrativo, o profi ssional integrante da guarda municipal deverá portar armamento letal e 
não letal, desde que autorizado. 
 4.4.  Realização ações de patrulhamento, preferencialmente a pé.
 III - DOS BENEFÍCIOS 
 1.  A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus servidores:
 1.1.  Auxílio Refeição/Alimentação, no valor de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) men-
sais, devido no mês seguinte ao da admissão e seu respectivo valor refere-se ao mês vigente.
 1.2.  A Prefeitura Municipal de Campinas subsidia parcialmente o Vale-Transporte dos servi-
dores municipais:
 a)  O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do município 
de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos vencimentos;
 b)  A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.
 IV - DOS REQUISITOS PARA O CARGO 
 1.  Além dos pré-requisitos citados no Capítulo II, o candidato deverá atender, cumulativamen-
te, no ato da posse no cargo, aos seguintes requisitos:
 1.1.  Ter sido aprovado e classifi cado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital 
e seus Anexos;
 1.2.  Gozar dos direitos políticos;
 1.3.  Estar em dia com suas obrigações perante o Serviço Militar e a Justiça Eleitoral;
 1.4.  Não ter sido demitido/exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa causa, 
em decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ainda, após avaliação da Comissão 
Permanente de Estágio Probatório;
 1.5.  Não ter sido demitido por justa causa de qualquer órgão público da administração direta e 
indireta, ou ainda exonerado por não ter atendido os requisitos do estágio probatório;
 1.6.  Não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, responsável por 
atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal 
de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, ainda, do Conselho de Contas 
do Município; punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo 
disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera do governo; condenado 
em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos 
títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na 
Lei nº 8.429, de 02/06/92;
 1.7.  Não acumular cargo, emprego ou função pública, nos termos dos incisos XVI e XVII do 
art. 37 da Constituição Federal;
 1.8.  Possuir aptidão física e idoneidade moral que o recomendem ao ingresso na carreira, 
fatores estes que serão verifi cados, respectivamente, no Teste de Aptidão Física e na Pesquisa 
Social, fases eliminatórias deste Concurso Público, conforme Capítulo VII deste Edital;
 1.9.  Apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Anexo I deste Edital, além de 
outros documentos exigidos pela Prefeitura Municipal de Campinas em razão de regulamen-
tação municipal.
 2.  No ato da posse, os requisitos especifi cados no item 1 deste capítulo, deverão ser comprova-
dos através da apresentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo excluído 
do concurso aquele que não os apresentar.
 2.1.  Os pré-requisitos especifi cados no Capítulo II deverão ser comprovados por ocasião do 
início do Curso de Formação, através da apresentação de documento original juntamente com 
fotocópia, sendo excluído do concurso aquele que não os apresentar.
 V - DAS INSCRIÇÕES 
 1.  As inscrições serão efetuadas, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico 
www.ibamsp-concursos.org.br, no período de  10 de julho de 2012 a 02 de agosto de 2012,  
iniciando-se no dia 10 de julho de 2012 ,  e encerrando-se, impreterivelmente,  às 23h59min  do 
dia 02 de agosto de 2012. 
 2.  Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certifi car-se de que 
preenche todos os pré-requisitos exigidos neste Edital e seus Anexos.
 3.  Não será aceita inscrição fora do prazo estabelecido.
 4.  Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, 
com o valor correspondente, por meio de boleto bancário, emitido pela internet, até data do 
seu vencimento.
 5.  Não haverá restituição total ou parcial do valor da taxa de inscrição, seja qual for motivo 
alegado.
 6.  Não será aceito pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição, exceto nos casos 
previstos na Lei Municipal no 13.550/09, que dispõe sobre a isenção desse pagamento às 
pessoas doadoras de sangue.
 7.  Os candidatos doadores de sangue deverão realizar a inscrição pela internet, conforme es-
pecifi cações dos itens 13 a 15 deste capítulo.
 8.  A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e aceitação formal das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como nas eventuais retifi cações, das 
quais não poderá alegar desconhecimento.
 9.  As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de Campinas e o IBAM do direito de excluir deste 
concurso aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar infor-
mações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de praticar o 
crime previsto no artigo 299 do Código Penal, além da responsabilidade civil pelos eventuais 
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prejuízos que causou ou vier a causar à Prefeitura Municipal de Campinas.
 9.1.  No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos e das exigên-
cias contidas nos Capítulos II e IV deste Edital. No entanto, será, automaticamente, eliminado 
do concurso aquele que não os apresentar por ocasião do início do Curso de Formação ou no 
ato de sua posse na Prefeitura Municipal de Campinas, sendo declarada nula a sua nomeação 
e todos os atos dela decorrentes.
 9.2.  As informações fornecidas no formulário de inscrição, referentes a endereço, data de nas-
cimento e número de fi lhos menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente incapazes ou relativa-
mente capazes na forma do Código Civil vigente, deverão ser comprovadas quando solicitado 
pela Prefeitura Municipal de Campinas.
 Procedimentos para as inscrições 
 10.  O candidato deverá ler atentamente este Edital e seus Anexos, que serão disponibilizados 
no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, preencher o formulário de inscrição e 
emitir o boleto bancário para pagamento da taxa correspondente.
 10.1.  O candidato deverá pagar a taxa de inscrição somente na rede bancária de compensação 
(qualquer banco) ou via internet, através de pagamento do boleto bancário.
 10.2.  NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO EFETUADO EM  casas lotéricas, supermerca-
dos, correio, por depósito em caixa eletrônico, agendamento, transferência eletrônica, DOC, 
DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, ou por qualquer 
outro meio que não os especifi cados neste Edital.
 10.3.  O pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque 
do próprio candidato. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado 
após sua compensação e, caso haja devolução do cheque por qualquer motivo, a inscrição será 
considerada sem efeito.
 10.4.  O candidato deverá estar atento ao horário de funcionamento bancário para pagamento 
do boleto, que deverá ser efetuado até o dia  03 de agosto de 2012 .
 10.5.  O pagamento realizado fora do período estabelecido não será considerado e o valor da 
taxa de inscrição não será devolvido.
 11.  O deferimento da inscrição dependerá do correto e completo preenchimento do formulário 
e do pagamento da respectiva taxa, no prazo estabelecido.
 12.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o IBAM não se responsabilizarão por solicitação 
de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas ou con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.
 12.1 . As inscrições devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestionamento 
de comunicação no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br nos últimos dias de 
inscrição.
 Inscrições - Exclusivo aos doadores de sangue 
 13.  O candidato que desejar se inscrever, obtendo o benefício da isenção de pagamento da taxa 
de inscrição, em função da Lei Municipal nº 13.550/09, deverá proceder da seguinte forma:
 13.1.  Efetuar sua inscrição pela internet no período de  10 a 15 de julho de 2012  no endereço 
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br;
 13.2.  Enviar por meio de SEDEX, à Caixa Postal 18.120 - aos cuidados do IBAM-SP - De-
partamento de Concursos - CEP: 04626-970, REF. CAMPINAS / GUARDA MUNICIPAL 
- ISENÇÃO, impreterivelmente, até o dia 16 de julho de 2012, a seguinte documentação:
 a)  Formulário (Anexo II) corretamente preenchido e assinado;
 b)  Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue (sem ra-
suras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datados do período de 18 (dezoito) 
meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, relativas ao período de 
15 de janeiro de 2011 a 15 de julho de 2012.
 13.3.  Para efeito do prazo estipulado no subitem 13.2. deste capítulo, será considerada a data 
de postagem fi xada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
 14.  Será indeferida a concessão do benefício de isenção de pagamento da taxa de inscrição ao 
candidato que não atender a todos os procedimentos descritos no item 13.
 15.  Ao término da apreciação dos requerimentos de solicitação para isenção do pagamento da 
taxa de inscrição e dos respectivos documentos, o resultado das análises (deferimento ou inde-
ferimento), será publicado em Diário Ofi cial do Município e divulgado por meio de consulta 
individualizada no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br
 15.1.  É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do resultado das análises das 
respectivas solicitações.
 15.2.  Caso a solicitação tenha sido deferida ,  o candidato deverá confi rmar sua inscrição no pe-
ríodo de 23 de julho a 02 de agosto de 2012, via internet, em formulário específi co, conforme 
os procedimentos estabelecidos abaixo:
 a)  acessar o endereço eletrônico do IBAM - www.ibamsp-concursos.org.br - durante o período 
de inscrição determinado, através dos  links  disponibilizados para o certame e efetuar a confi r-
mação da sua inscrição na condição de candidato isento do pagamento da taxa de inscrição; 
 b)  imprimir o comprovante de inscrição como candidato isento.
 15.3.  O interessado que tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e que não 
efetuar a confi rmação da inscrição na forma estabelecida no subitem 15.2. não terá a inscrição 
efetivada.
 15.4.  Caso a solicitação tenha sido indeferida, o candidato poderá garantir a sua participação 
no Concurso Público, acessando o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, geran-
do o boleto e efetuando o pagamento da taxa de inscrição, conforme instruções disponibiliza-
das na forma estabelecida no item 10 e sub itens.
 15.4.1.  O candidato que não proceder como estabelece o subitem 15.4., não terá a inscrição 
efetivada.
 Candidatos com deficiência 
 16.  Nos termos do que dispõe o Decreto Federal nº 3.298/99, em seu artigo 38, inciso II, não 
se aplica a reserva de vagas para candidatos com defi ciência para o cargo de Guarda Civil 
Municipal (Feminino e Masculino).
Decreto Federal nº 3.298/99:
 “Art.38. Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de: 
 II - emprego ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato.” 
 VI - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 1.  O candidato poderá obter as informações sobre sua inscrição no Concurso Público por meio 
do endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
 1.1.  A partir de 02 (dois) dias úteis após o pagamento do boleto, o candidato poderá conferir no 
endereço eletrônico do IBAM se os dados da inscrição efetuada pela internet estão corretos, se 
foram recebidos e se o valor da inscrição foi creditado.
 1.2.  Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-
-concursos.org.br e no link “área do candidato” digitar seu CPF e data de nascimento. 
 1.2.1.  Caso o candidato não tenha cadastrado seus dados corretamente, não será possível o seu 
acesso ao sistema de inscrição. 
 2.  As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas somente até o término das inscrições 
e mediante pedido do candidato, por e-mail enviado ao IBAM: atendimento@ibamsp.org.br. 
 2.1.  O candidato que não efetuar as correções dos dados cadastrais não poderá interpor recurso 
em favor de sua situação, após a divulgação dessas informações na lista de classifi cação.
 2.2.  Caso haja inexatidão na informação relativa à indicação do cargo para a qual o candidato 
concorre, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - 
SAC do IBAM, através do e-mail atendimento@ibamsp.org.br, com antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação da Prova Objetiva.
 3.  No dia da realização das provas, na hipótese do candidato não constar das listagens ofi ciais 
relativas aos locais estabelecidos em edital de convocação, o IBAM procederá à inclusão do 
referido candidato, através de preenchimento de formulário específi co, mediante a apresenta-
ção do comprovante de inscrição e do documento original de identidade do candidato.
 3.1.  A inclusão de que trata o item 3 será realizada de forma  condicional  e será confi rmada 

pelo IBAM na época de julgamento das fases do concurso, com o intuito de se verifi car a 
pertinência da referida inclusão.
 3.1.1.  Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 3, a mesma será, automa-
ticamente, cancelada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
 4.  É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à sua inscrição.
 VII - DAS FASES DO CONCURSO 
 1.  Conforme o Art. 6º da Lei nº 12.986/07, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos da Guarda Municipal de Campinas, o Concurso Público para o referido cargo 
será composto das seguintes fases:
 a)   Primeira Fase:  Prova Objetiva, de conhecimentos gerais e específi cos, de caráter classifi -
catório e eliminatório;
 b)   Segunda Fase:  Exame Antropométrico, de caráter eliminatório;
 c)   Terceira Fase:  Teste de Aptidão Física, de caráter classifi catório e eliminatório;
 d)   Quarta Fase:  Avaliação Psicológica específi ca para o cargo, de caráter eliminatório;
 e)   Quinta Fase:  Exame Médico específi co para o cargo, de caráter eliminatório;
 f)   Sexta Fase:  Pesquisa Social, de caráter eliminatório;
 g)   Sétima Fase:  Curso de Formação da Academia da Guarda Municipal, de caráter elimina-
tório.
 1.1.  De acordo com o Art. 7º, Parágrafo 1º da Lei Nº 12.986/2007, durante o Curso de Forma-
ção da Academia da Guarda Municipal, os candidatos terão uma nova avaliação psicológica, 
também de caráter eliminatório, para concessão de porte de arma.
 1.1.1.  Por tratar-se de Concurso Público, esta nova avaliação psicológica será feita uma única 
vez, não havendo possibilidade de repetir a aplicação dos testes, ou ainda, de reavaliar os 
testes já realizados.
 2.  Todas as fases do Concurso Público serão realizadas, exclusivamente, na cidade de Cam-
pinas, em locais, datas e horários a serem comunicados oportunamente, por meio de publica-
ção de edital de convocação no Diário Ofi cial do Município e no endereço eletrônico www.
ibamsp-concursos.org.br.
 2.1.  O Diário Ofi cial do Município de Campinas deverá ser acessado pela internet, no endere-
ço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 2.1.1.  Para as fases de 1 a 4, o candidato também poderá obter informações sobre as con-
vocações, os comunicados e os resultados ofi ciais referentes à sua realização, no endereço 
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
 3.  É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à realiza-
ção de todas as fases do certame.
 3.1.  A Secretaria Municipal de Recursos Humanos não fornecerá informações, por telefone 
ou pessoalmente, sobre data, local e horário de qualquer uma das fases do Concurso Público.
 4.  Não será permitida a participação do candidato nas fases do Concurso Público fora do local, 
data e horário, previamente designados.
 5.  Não haverá segunda chamada ou vista de prova e/ou de documentos considerados sigilosos.
 6.  Será excluído do Concurso Público, o candidato que:
 a)  chegar ao local após o horário fi xado para o início de qualquer uma das fases, ou compare-
cer em local diferente do designado na convocação ofi cial;
 b)  não comparecer ao local indicado, seja qual for o motivo alegado;
 c)  não apresentar o documento de identidade exigido;
 d)  agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fi scalização, assim como pro-
ceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessárias à realização de qualquer uma 
das fases;
 e)  ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes de decorridas 02 
(duas) horas do início da Prova Objetiva;
 f)  lançar mão de meios ilícitos para a execução das fases;
 g)  utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, telefones ce-
lulares, agendas eletrônicas, BIP, pager, walkman, MP3 ou qualquer tipo de consulta durante 
as fases;
 h)  não devolver integralmente o material solicitado;
 i)  for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada, verbal-
mente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 j)  utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente ne-
cessário;
 k)  descumprir qualquer das instruções relativas a cada fase do certame;
 l)  não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos.
 6.1.  Também será excluído do certame o candidato que permitir o funcionamento de qualquer 
tipo de equipamento eletrônico durante a realização das fases do Concurso Público.
 6.2 . Ao ingressar no local de realização das provas, o candidato deverá, obrigatoriamente, 
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de 
alarme e os modos de vibração e silencioso. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, 
tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda ele-
trônica, notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, resultará 
na exclusão do candidato do certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de 
segurança que será distribuído pelo IBAM.
 7.  Durante a realização das fases do Concurso Público não será permitida a permanência de 
acompanhantes nos locais designados. 
 7.1.  Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, será ne-
cessária a presença de acompanhante que fi cará em dependência indicada pela coordenação do 
certame e será responsável pela guarda da criança. 
 7.2.  Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não realizará a res-
pectiva fase do Concurso Público, fi cando, automaticamente, excluída do certame.
 7.3.  O acompanhante responsável pela criança deverá permanecer no local designado pela 
Coordenação e se submeterá às normas e orientações da equipe de fi scalização, inclusive no 
tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular.
 7.4.  Não haverá compensação do período utilizado para a amamentação no tempo de duração 
das fases.
 8.  Durante a realização das fases do certame, o candidato que desejar ir ao banheiro solicitará 
ao fi scal da sala sua saída e este designará um fi scal volante para acompanhá-lo no desloca-
mento, devendo o candidato manter-se em silêncio durante todo o percurso, podendo, antes da 
entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista por meio de detector 
de metais.
 8.1.  Na situação descrita no item 9, caso o candidato esteja portando qualquer tipo de equipa-
mento eletrônico, será, automaticamente, eliminado do concurso.
 9.  As convocações e resultados de todas as fases do Concurso Público serão divulgados no 
Diário Ofi cial do Município, na seção: Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
 VIII - DA PROVA OBJETIVA 
 1.  O conteúdo programático para a Prova Objetiva encontra-se no Anexo III deste Edital.
 1.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o IBAM não fornecerão e não se responsabilizarão 
por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público, 
sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do material de estudo.
 2.  A Prova Objetiva será composta de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, divi-
didas por áreas de conhecimento e conforme conteúdo programático constante no Anexo III 
deste Edital, sendo:
 a)  15 (quinze) questões sobre Português;
 b)  10 (dez) questões sobre Matemática;
 c)  10 (dez) questões sobre Conhecimentos Gerais;
 d)  15 (quinze) questões sobre Conhecimentos Específi cos.
 3.  A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
 3.1  Cada questão valerá 02 (dois) pontos.
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 3.2.  Cada questão conterá 04 (quatro) alternativas, sendo somente 01 (uma) correta.
 Da realização da Prova Objetiva 
 4.  A Prova Objetiva terá duração prevista de 04 (quatro) horas, contadas a partir de seu efetivo 
início, incluindo-se aí o tempo necessário para transcrição das respostas do caderno de ques-
tões para a folha de respostas.
 5.  A Prova Objetiva está prevista para o dia  02 de setembro de 2012 .
 5.1.  Esta data poderá ser alterada a qualquer momento e só estará confi rmada após a publica-
ção do edital de convocação no Diário Ofi cial do Município, conforme cronograma previsto, 
disponibilizado ao fi nal deste Edital.
 6.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Prova Objetiva, que será pu-
blicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também ser consultada através do endereço 
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.  
 6.1.  Os candidatos receberão, como complemento, informações através do e-mail cadastrado 
no seu formulário de inscrição.
 6.2.  O envio do e-mail tem apenas caráter auxiliar na informação ao candidato, não sendo 
aceita a alegação do não recebimento como justifi cativa de ausência ou do comparecimento 
em data, local ou horários incorretos.
 7.  O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 60 (sessen-
ta) minutos do horário previsto para o fechamento dos portões, munido de caneta esferográfi ca 
de tinta preta ou azul, de documento ofi cial e original de identidade, contendo fotografi a e assi-
natura, além do comprovante de inscrição e de outros documentos solicitados na convocação.
 7.1.  Serão considerados documentos ofi ciais de identidade: carteiras expedidas pelos Coman-
dos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identifi cação e Cor-
pos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fi scalizadores de exercício pro-
fi ssional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certifi cado de Reservista; carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, 
valham como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (somente o 
modelo novo, com foto).
 7.2.  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns, protocolos, Certidão 
de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei 
9.503/97, carteira de estudante, crachás, identidade funcional de natureza privada, Boletins de 
Ocorrência (B.O.).
 7.3.  Não serão aceitos protocolos ou cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, 
ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.
 7.4.  Os documentos não poderão ter rasuras e deverão estar em perfeitas condições, de forma 
a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato e sua assinatura.
 8.  No dia da prova, após assinar a lista de presença, o candidato receberá do fi scal a folha de 
respostas da Prova Objetiva.
 8.1.  O candidato deverá conferir as informações existentes na folha de respostas e assinar seu 
nome em local apropriado, visando ao cumprimento do § 3º do art. 18 da Lei Municipal nº 
6.790/91.
 8.2.  Caso o candidato identifi que erros durante a conferência das informações contidas na 
folha de respostas, estes devem ser informados ao fi scal de sala, não sendo aceitas reclamações 
posteriores.
 8.3.  A Prova Objetiva terá correção eletrônica, sendo obrigatória a identifi cação do candidato 
no campo específi co da folha de respostas.
 8.4.  O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na capa do caderno de questões 
e na folha de respostas.
 8.5.  As instruções contidas no caderno de questões e na folha de respostas deverão ser rigo-
rosamente seguidas, sendo o candidato o único responsável por eventuais erros cometidos.
 8.6.  O candidato deverá informar ao fi scal de sua sala qualquer falha ou incorreção no material 
recebido no momento da aplicação das provas, não sendo aceitas reclamações posteriores.
 8.7.  O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfi ca de tinta preta ou azul, as 
respostas da Prova Objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para 
a correção eletrônica.
 8.8.  O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específi cas nela contidas.
 8.8.1.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
 8.9.  Não poderá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assina-
tura, pois estas poderão ser identifi cadas pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do 
candidato.
 8.10.  Será atribuída nota zero à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao gabarito 
ofi cial ou que contiver mais de 01 (uma) ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou rasura.
 9.  Por motivo de segurança, serão adotados os procedimentos a seguir:
 9.1.  Após ser identifi cado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala sem autorização e 
acompanhamento da fi scalização;
 9.2.  O IBAM solicitará aos candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de sua 
assinatura em campo específi co na folha de respostas, bem como de sua autenticação digital; 
 9.3.  Somente após 02 (duas) horas do início da prova, o candidato poderá entregar a folha 
de respostas e o caderno de questões para retirar-se da sala. O candidato que insistir em sair, 
descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência 
do Concurso Público, o qual será lavrado pelo coordenador do local, passando à condição de 
excluído do certame;
 9.4.  Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fi scal de sala, a sua folha 
de respostas e o caderno de questões;
 9.5.  A Prova Objetiva será disponibilizada para consulta no endereço eletrônico www.ibamsp-
-concursos.org.br, juntamente com a divulgação do gabarito.
 10.  Durante a realização da Prova Objetiva, terá sua prova anulada e será, automaticamente, 
eliminado do Concurso Público o candidato que:
 a)  for surpreendido trocando informações ou se comunicando com outro candidato durante a 
realização da prova;
 b)  utilizar-se de máquinas de calcular e/ou equipamento similar;
 c)  fi zer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não o per-
mitido;
 d)  recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua reali-
zação;
 e)  afastar-se da sala, durante a realização da prova, sem o acompanhamento de fi scal;
 f)  ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
 g)  descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na folha de respostas;
 h)  utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros.
 Dos resultados e do Julgamento da Prova Objetiva 
 11.  O gabarito e as notas da Prova Objetiva, em ordem alfabética, serão publicados no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas, conforme cronograma previsto, disponibilizado ao fi nal 
deste Edital.
 12.  A análise a ser empreendida na Prova Objetiva resultará no conceito de APROVADO ou 
REPROVADO.  
 13.  Será aplicado critério de nota de corte na Prova Objetiva e somente serão considerados 
aprovados para as próximas fases do concurso (Exame Antropométrico e Teste de Aptidão 
Física), os candidatos que, atenderem, simultaneamente, aos dois critérios abaixo:
 a)   Critério 01:  nota mínima exigida de 50 (cinqüenta) pontos;
 b)   Critério 02:  estiverem posicionados, conforme tabela a seguir:

TABELA II – NOTA DE CORTE

CARGO VAGAS 
PREVISTAS

CONVOCAÇÃO PARA
A 2ª E 3ª FASE

GUARDA MUNICIPAL MASCULINO 80 800 MAIORES PONTUAÇÕES

GUARDA MUNICIPAL FEMININO 20 200 MAIORES PONTUAÇÕES

 13.1.  A nota de corte da Prova Objetiva será publicada por ocasião da convocação dos candi-
datos aprovados para o Exame Antropométrico e para o Teste de Aptidão Física.
 13.2.  Todos os candidatos que estiverem empatados na nota de corte estarão aprovados para 
as próximas fases do certame.
 13.3.  Os candidatos que não atenderem, simultaneamente, às exigências descritas neste item 
serão considerados reprovados na Prova Objetiva e excluídos do certame.
 13.3.1.  Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50 (cinquenta) pontos na Prova 
Objetiva serão considerados reprovados e estarão, automaticamente, excluídos do certame.
 13.3.2.  Os candidatos que não obtiverem classifi cação sufi ciente, de acordo com a alínea “b” 
deste item, ainda que tenham obtido a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos, também 
serão considerados reprovados e estarão, automaticamente, excluídos do certame.
 14.  A relação, em ordem decrescente de nota da Prova Objetiva, dos candidatos aprovados 
para o Exame Antropométrico e para o Teste de Aptidão Física será publicada no Diário Ofi -
cial do Município.  
 IX - DO EXAME ANTROPOMÉTRICO E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 1.  A realização destas fases está prevista para o período de  17 a 19/10/2012 .
 1.1.  Este período poderá ser alterado a qualquer momento e só estará confi rmado após a publi-
cação do edital de convocação no Diário Ofi cial do Município, conforme cronograma previs-
to, disponibilizado ao fi nal deste Edital.
 2.  Não haverá segunda chamada e não será permitida a realização destas fases do Concurso 
fora do local, data e horário previamente designados.
 3.  Por ocasião da convocação para estas fases, os candidatos que não puderem realizá-las nos 
locais, datas e horários estabelecidos, seja qual for o motivo alegado, não poderão realizá-las 
em outros locais, datas e horários, estando, portanto, eliminados do Concurso Público.
 Da realização do Exame Antropométrico e do Teste de Aptidão Física 
 4.  O candidato deverá comparecer ao local designado em edital de convocação, com ante-
cedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o seu início, munido de do-
cumento ofi cial e original de identidade, contendo fotografi a e assinatura, além do atestado 
médico descrito no item 9 deste capítulo e de outros documentos solicitados na convocação.
 4.1.  Serão considerados documentos ofi ciais de identidade: carteiras expedidas pelos Coman-
dos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identifi cação e Cor-
pos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fi scalizadores de exercício pro-
fi ssional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certifi cado de Reservista; carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, 
valham como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (somente o 
modelo novo, com foto).
 4.2.  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns, protocolos, Certidão 
de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei 
9.503/97, carteira de estudante, crachás, identidade funcional de natureza privada, boletins de 
ocorrência (B.O.).
 4.3.  Não serão aceitos protocolos ou cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, 
ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.
 4.4.  Os documentos não poderão ter rasuras e deverão estar em perfeitas condições, de forma 
a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato e sua assinatura.
 Segunda Fase: Exame antropométrico 
 5. O exame antropométrico terá caráter eliminatório e resultará no conceito de APTO ou 
INAPTO.
 5.1.  O candidato que não atender o pré-requisito legal de altura mínima exigida, conforme 
item 3.4. - Capítulo II, será considerado inapto estando, portanto, eliminado do Concurso 
Público e das demais fases.
 6.  Como instrumento de aferição do exame antropométrico será utilizado o equipamento  es-
tadiômetro com cursor móvel. 
 6.1. . Não será aceita outra forma de aferição de altura que não a especifi cada neste Edital, 
não sendo também, validado qualquer outro documento/atestado apresentado pelo candidato 
para este fi m.
 7.  Para a realização deste exame, os candidatos deverão estar descalços e com os pés desco-
bertos (sem meias).
 7.1.  O candidato deverá se posicionar de forma ereta, no local designado pelo avaliador, com 
a planta dos pés totalmente apoiada no chão.
 7.2.  O candidato deverá manter a posição indicada pelo avaliador, sendo excluído do certame 
aquele que se recusar a atender às orientações recebidas.
 Terceira Fase: Teste de Aptidão Física 
 8.  O Teste de Aptidão Física terá caráter eliminatório e classifi catório e resultará no conceito 
de APTO ou INAPTO.
 8.1.  Será considerado apto nesta fase o candidato que obtiver nota fi nal igual ou superior a 50 
(cinqüenta) pontos.
 8.2.  Será considerado inapto no Teste de Aptidão Física e estará eliminado do certame o candi-
dato que obtiver nota inferior a 50 (cinqüenta) pontos ou, ainda, aquele candidato que obtiver 
nota zero ou não realizar uma ou mais provas.
 9.  O Teste de Aptidão Física será realizado de acordo com as seguintes condições:
 9.1.  No momento de realização do Teste, os candidatos deverão portar atestado médico origi-
nal com expressa autorização para a realização dos esforços físicos exigidos, conforme expli-
citado no Anexo IV deste Edital.
 9.2.  O atestado médico deverá, obrigatoriamente:
 a)  ser emitido com data não superior aos 10 (dez) dias anteriores à aplicação dos testes;
 b)  ser claro e descritivo, informando que o candidato está apto para realizar as 05 (cinco) 
provas físicas descritas no Anexo IV deste Edital;
 c)  conter nome legível, carimbo, assinatura e número do CRM do médico responsável.
 9.3.  A não apresentação do atestado médico, estritamente condizente com o item anterior, 
acarretará na impossibilidade de realização do Teste de Aptidão Física, fi cando o candidato 
excluído do Concurso Público.
 9.4.  Conforme item 2 - Capítulo IX, o candidato que estiver impossibilitado de realizar o 
Teste de Aptidão Física, por motivos médicos ou por qualquer outra razão alegada, não poderá 
realizá-lo em outra data, estando, portanto, eliminado do Concurso Público.
 9.5.  Caberá, exclusivamente, à banca examinadora responsável por esta fase do certame, a 
verifi cação e aceitação dos atestados médicos.
 9.6.  O Anexo V deste Edital apresenta um modelo sugerido de atestado médico a ser apresen-
tado no momento do Teste de Aptidão Física.
 10.  Será obrigatório o uso de traje esportivo (do próprio candidato) para a realização do teste 
de Aptidão Física, sendo:
 a)   Guarda Municipal Feminino:  calça de ginástica, camiseta e tênis;
 b)   Guarda Municipal Masculino:  calção ou calça de ginástica, camiseta e tênis.
 11.  A cada prova do Teste de Aptidão Física serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos, tendo por base a avaliação efetuada segundo padrões mínimos das atividades estabe-
lecidas, discriminadas no Anexo IV deste Edital.
 12.  A nota fi nal do Teste de Aptidão Física será igual à média aritmética simples das notas 
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obtidas nas 05 (cinco) provas, aplicando-se a seguinte fórmula:
NTAF = (P1+P2+P3+P4+P5), onde:

5
NTAF = nota do Teste de Aptidão Física

P1 = nota obtida na prova 1 - fl exão abdominal com os joelhos fl exionados - 01 (um) minuto
P2 = nota obtida na prova 2 - corrida de 50 metros
P3 = nota obtida na prova 3 - barra fi xa (masculino) / fl exão de braço (feminino)
P4 = nota obtida na prova 4 - impulsão horizontal
P5 = nota obtida na prova 5 - corrida de 12 minutos
 13.  Não haverá segunda tentativa para a realização de qualquer prova.
 14.  A nota fi nal obtida no Teste de Aptidão Física será somada à nota da Prova Objetiva.
 14.1.  Conforme determina a Lei Municipal nº 12.986/07, para fi ns de classifi cação, a nota 
fi nal do Teste de Aptidão Física será utilizada, também, como critério de desempate entre os 
candidatos que tenham obtido notas iguais na Prova Objetiva. 
 15.  Além das situações descritas no item 6 - Capítulo VII será excluído do Concurso Público 
o candidato que:
 a)  Não apresentar o atestado médico conforme estabelecido no item 9 deste capítulo;
 b)  Não apresentar-se com o traje conforme estabelecido no item 10 deste capítulo;
 c)  Ausentar-se do local das provas sem a autorização do fi scal;
 d)  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
 e)  Utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente ne-
cessário.
 16.  Os resultados destas fases serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas 
em ordem alfabética.
 16.1.  Os candidatos que estiverem aptos na segunda e terceira fase serão convocados para a 
quarta fase do certame (Avaliação Psicológica).
 16.2.  Os candidatos considerados inaptos em uma destas fases estarão, automaticamente, ex-
cluídos do Concurso Público.
 X - DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 1.  Os candidatos que forem considerados aptos no Exame Antropométrico e no Teste de Ap-
tidão Física serão listados em ordem decrescente de notas e convocados para a Avaliação 
Psicológica.
 2.  A Avaliação Psicológica está prevista para ser realizada no dia  09 de dezembro de 2012 .
 2.1.  Esta data poderá ser alterada a qualquer momento e só estará confi rmada após a publica-
ção do edital de convocação no Diário Ofi cial do Município de Campinas, conforme crono-
grama previsto, disponibilizado ao fi nal deste Edital.
 2.1.1.  Não haverá segunda chamada e não será permitida a realização desta etapa do certame 
fora do local, data e horário previamente designados.
 3.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Avaliação Psicológica, que 
será publicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também, ser consultada através do 
endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.  
 3.1  Os candidatos receberão como complemento, informações através do e-mail cadastrado 
no seu formulário de inscrição.
 3.2.  O envio do e-mail tem apenas caráter auxiliar na informação ao candidato, não sendo 
aceita a alegação do não recebimento como justifi cativa de ausência ou do comparecimento 
em data, local ou horários incorretos.
 4.  O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto para o início, munido de caneta esferográfi ca de tinta preta ou azul, 
de documento ofi cial e original de identidade, contendo fotografi a e assinatura, além do compro-
vante de inscrição (boleto bancário) e de outros documentos solicitados na convocação.
 4.1.  Serão considerados documentos ofi ciais de identidade: carteiras expedidas pelos Coman-
dos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identifi cação e Cor-
pos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fi scalizadores de exercício pro-
fi ssional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certifi cado de Reservista; carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, 
valham como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (somente o 
modelo novo, com foto).
 4.2.  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns, protocolos, Certidão 
de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei 
9.503/97, carteira de estudante, crachás, identidade funcional de natureza privada, Boletins de 
Ocorrência (B.O.)
 4.3.  Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.
 4.4.  Os documentos não poderão ter rasuras e deverão estar em perfeitas condições, de forma 
a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato e sua assinatura.
 5.  Os testes psicológicos serão aplicados por profi ssionais credenciados da área de Psicologia 
e este credenciamento será explicitado, por ocasião da aplicação, por meio dos respectivos 
números de inscrição no Conselho Regional de Psicologia.
 6.  Esta fase, de caráter eliminatório, tem como objetivo identifi car as características de perso-
nalidade e aptidões necessárias ao desempenho adequado das atividades inerentes ao cargo, 
constantes no item 4 - Capítulo II deste Edital.
 6.1.  Essa verifi cação se dará por meio de instrumental competente, embasado em normas e 
procedimentos reconhecidos pela comunidade científi ca, validado em nível nacional e em 
conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia.
 6.2.  O conjunto de características a serem verifi cadas na Avaliação Psicológica está embasado 
na descrição a seguir:
 a)   concentração:  capacidade para fi car em alerta, selecionando unidades importantes de in-
formação entre as várias disponíveis, direcionando o pensamento para o plano de ação. 
 b)   controle e canalização produtiva da agressividade:  capacidade do candidato de controlar 
a manifestação da energia agressiva a fi m de que a mesma não surja de forma inadequada em 
seu comportamento, e para que, ao mesmo tempo, possa direcioná-la à realização de ativi-
dades que sejam benéfi cas para si e para a sociedade, mostrando-se uma pessoa combativa.
 c)   controle emocional:  capacidade para administrar suas emoções, evitando agir impulsiva-
mente diante das situações interpessoais e de trabalho.
 d)   cooperação:  capacidade para colaborar espontaneamente com colegas e chefes na execu-
ção dos trabalhos. 
 e)   disciplina:  cumprimento das normas, restrições e regulamentos. 
 f)   domínio psicomotor:  habilidade cinestésica, por meio da qual o corpo movimenta-se com 
efi ciência, atendendo com presteza às solicitações psíquicas e/ou emocionais;
 g)   energia:  potencial para executar trabalho ou realizar uma ação.
 h)   flexibilidade:  capacidade de adaptar-se a diferentes pessoas, situações e às mudanças no 
ambiente de trabalho. 
 i)   observação:  facilidade de perceber, ver e analisar situações e detalhes ao redor.
 j)   produtividade:  capacidade de atingir metas, apresentando resultados satisfatórios com 
qualidade. 
 k)   relacionamento interpessoal:  capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessi-
dades, sentimentos e comportamentos dos outros.
 l)   resistência à fadiga psicofísica:  aptidão psíquica e somática do candidato para suportar 
uma longa exposição a agentes estressores, sem sofrer danos importantes em seu organismo e 
sem que tais agentes interfi ram na sua capacidade cognitiva.
 m)   trabalho em equipe:  capacidade para manter postura profi ssional participativa e colabo-
radora. 
 7.  Não haverá vista de documentos considerados sigilosos.
 8.  A análise a ser empreendida na Avaliação Psicológica resultará no conceito de APTO ou 
INAPTO, sendo:
- apto: o candidato apresentou, no concurso, perfi l psicológico pessoal compatível com o perfi l 

psicológico profi ssional, descrito no presente Edital;
- inapto: o candidato não apresentou, no concurso, perfi l psicológico pessoal compatível com 
o perfi l psicológico profi ssional, descrito no presente Edital.
 8.1. Os candidatos considerados inaptos serão excluídos do Concurso Público.
 8.2.  A inaptidão nessa fase de avaliação não pressupõe a existência de qualquer tipo de trans-
torno mental. Indica, tão somente, que o avaliado não atende, neste momento, aos parâmetros 
exigidos para o exercício das funções de Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas, não tendo qualquer outra implicação para a vida pessoal e profi ssional do candidato.
 8.3.  Nenhum candidato inapto será submetido a novo exame ou prova dentro do presente 
certame.
 9.  A relação dos candidatos considerados aptos e inaptos será publicada no Diário Ofi cial do 
Município.
 9.1  Os candidatos considerados inaptos serão identifi cados apenas pelos respectivos números 
de inscrição ou respectivos números dos seus documentos de identidade.
 10.  Além das situações descritas no item 6 - Capítulo VII, será excluído do Concurso Público 
o candidato que:
 a)  Ausentar-se da sala de avaliação sem o acompanhamento ou autorização do fi scal;
 b)  Lançar mão de meios ilícitos;
 c)  Não devolver integralmente o material recebido;
 d)  For surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada, verbal-
mente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 e)  Utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente ne-
cessário.
 XI - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 1.  A nota fi nal do candidato será igual à soma da pontuação obtida na Prova Objetiva e no Teste 
de Aptidão Física, sendo:
NOTA FINAL = Nota da Prova Objetiva + Nota do Teste de Aptidão Física
 2.  Os candidatos aprovados nas 04 (quatro) primeiras fases deste Concurso Público serão 
classifi cados, no cargo para o qual concorrem, segundo a ordem decrescente da nota fi nal.
 3.  Em caso de igualdade na nota fi nal, para fi ns de classifi cação, o desempate far-se-á segundo 
os seguintes critérios:
 a)  maior nota no Teste de Aptidão Física;
 b)  maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específi cos;
 c)  maior pontuação nas questões de Português.
 3.1.  Para os candidatos que ainda permanecerem empatados na classifi cação fi nal, aplicar-se-
-ão os seguintes critérios de desempate:
 a)  maior número de fi lhos dependentes (menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente incapazes 
ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente);
 b)  maior idade dos candidatos.
 4.  O Concurso Público será homologado após a divulgação da Classifi cação Final.
 5.  A aprovação e classifi cação fi nal no Concurso Público não asseguram ao candidato o direito 
de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele convocado para parti-
cipar das próximas fases do certame.
 5.1  .  Após a homologação do certame, os candidatos classifi cados deverão acompanhar as con-
vocações para a reunião de preenchimento de vagas e encaminhamento para Exame Médico 
(quinta fase do concurso).
 5.1.1.  As convocações para a quinta fase do concurso ocorrerão conforme exclusiva necessi-
dade da Prefeitura Municipal de Campinas e serão realizadas respeitando a ordem de classi-
fi cação fi nal.
 XII - DO EXAME MÉDICO 
 1.  A quinta fase deste Concurso Público será o Exame Médico, de caráter eliminatório.
 1.1.  Somente seráconvocado para esta fase do certame o número de candidatos necessário para 
atender à quantidade de vagas disponíveis e autorizadas pela Administração.
 1.2.  Os candidatos classifi cados no Concurso Público não serão, necessariamente, convocados 
de imediato e/ou simultaneamente, devendo a convocação ocorrer de acordo com as necessi-
dades da Administração, durante todo o período de vigência deste Edital.
 2.  A convocação para esta fase ocorrerá, exclusivamente, através de publicação no Diário 
Ofi cial do Município.
 2.1.  O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo 
sua responsabilidade acompanhar o Diário Ofi cial do Município de Campinas, que deverá ser 
acessado pela internet, no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 2.2.  Não serão fornecidas informações por telefone sobre a convocação para esta fase do cer-
tame.
 3.  O Exame Médico tem como objetivo aferir se o candidato possui capacidade laborativa e se 
goza de boa saúde física para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de 
Formação Profi ssional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.
 3.1.  O Exame Médico será realizado em 02 (duas) etapas, sob responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Recursos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, 
ou por empresa contratada para este fi m, com critérios estabelecidos pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor.
 3.2.  A critério do Médico de Saúde Ocupacional, o candidato poderá ser submetido a exames 
complementares e/ou avaliações especializadas, sempre nos órgãos municipais de saúde, ou 
clínicas indicadas pela Prefeitura Municipal de Campinas, não sendo, nestes casos, emitido 
parecer de avaliação de imediato.
 3.3.  Não será aceita nenhuma avaliação que não as solicitadas pelo DPSS - Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor, bem como laudos/pareceres emitidos por médicos que não os 
indicados pela Prefeitura Municipal de Campinas.
 4.  O candidato deverá comparecer para o Exame Médico na data, horário e local determinados 
pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
  1ª Etapa - Exames diversos  
 5.  Os candidatos convocados para esta fase do concurso serão considerados APTOS ou INAP-
TOS conforme os resultados dos seguintes exames:
 5.1. Exames Laboratoriais:  Hemograma, Glicemia, VDRL, TGO, TGP, Gama GT, Bilir-
rubinas Totais e Frações, Uréia, Creatinina, ABO, Fator Rh, Sorologia para Hepatite B e C.
 5.2. Exame Clínico Geral:  Anamnese geral e ocupacional, exame físico geral e específi co, 
sendo avaliados os sistemas: vascular, linfático, osteo-muscular, cardio-respiratório, digestivo, 
pele e anexos, genito-urinário, neurológico, endócrino, cabeça/pescoço e órgãos do sentido. A 
critério médico poderão ser solicitados exames complementares e/ou avaliações específi cas. 
 5.3. Avaliação oftalmológica : será observada a Escala de SNELL EN na acuidade visual:
 a) Sem Correção:  serão considerados aptos os candidatos com visão mínima de 0,7 (zero 
vírgula sete) grau em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no 
outro no mínimo 0,5 (meio);
 b) Com correção:  serão considerados aptos os candidatos com visão igual a 1,0 (um) em 
cada olho separadamente com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou 
cilíndrica.
 5.3.1.  Nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico. Os candidatos 
deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o 
exame com lente de contato; as patologias oculares relacionadas serão analisadas individual-
mente, de acordo com o critério médico especializado: patologias degenerativas da conjuntiva 
e córnea; ceratocone; tumores que impeçam o seu desempenho parcial ou total da função; 
estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias); discromatopias e acromatopias em qualquer 
das suas variantes.
 5.4. Avaliação otorrinolaringológica:  Será avaliado cerúmen que impossibilita a visualiza-
ção do conduto auditivo externo e da membrana timpânica. Otites externas. Otites médias agu-
das, crônicas e mastoidites. Perda auditiva e/ou zumbido que difi culte o exercício da função de 
Guarda Municipal. Distúrbios de equilíbrio. Cicatrizes de cirurgias otológicas que acarretem 
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perdas auditivas. Deformidades nasais congênitas ou adquiridas, destruição do esqueleto na-
sal, desvio septal. Rinopatias e rinosinusopatias. Amidalites crônicas. Patologias da laringe 
(infl amatórias, infecciosas, tumorais, degenerativas, congênitas, pós-traumáticas). Surdo-mu-
dez e tarta-mudez. Deformidades congênitas ou adquiridas da região palato-faríngea. Tumores 
benignos/malignos deste sistema; qualquer patologia que impeça seu desempenho, mesmo 
que parcial.
 5.5. Avaliação osteomuscular:  Serão avaliados limites mínimos de motilidade; alterações da 
coluna cervical, torácica e lombo-sacra.
 5.5.1.  Para estabelecimento dos limites mínimos da motilidade serão considerados:

LIMITES MÍNIMOS DA MOTILIDADE DA EXTREMIDADE SUPERIOR

OMBROS ELEVAÇÃO PARA DIANTE A 90 (NOVENTA) GRAUS. 
ABDUÇÃO A 90 (NOVENTA) GRAUS

COTOVELOS FLEXÃO A 100 (CEM) GRAUS. EXTENSÃO A 15 (QUINZE) GRAUS

PUNHOS ALCANCE TOTAL A 15 (QUINZE) GRAUS

MÃOS SUPINAÇÃO/PRONAÇÃO A 90 (NOVENTA) GRAUS

DEDOS FORMAÇÃO DE PINÇA DIGITAL

LIMITES MÍNIMOS DA MOTILIDADE DA EXTREMIDADE INFERIOR

COXO-FEMORAL FLEXÃO A 90 (NOVENTA) GRAUS. EXTENSÃO A 10 (DEZ) GRAUS

JOELHOS EXTENSÃO TOTAL. FLEXÃO A 90 (NOVENTA) GRAUS

TORNOZELOS DORSIFLEXÃO A 10 (DEZ) GRAUS. FLEXÃO PLANTAR A 10 (DEZ) GRAUS

 6.  A candidata que não puder realizar um ou mais exames mencionados no item 5 deste capítu-
lo, por encontrar-se gestante na ocasião da sua convocação para reunião de preenchimento de 
vagas ou ainda, na data agendada para a realização dos exames, irá realizá-los posteriormente, 
conforme descrito abaixo:
 6.1.  A candidata deverá comparecer ao Departamento de Promoção à Saúde do Servidor nos 
45 (quarenta e cinco) dias posteriores ao parto, a fi m de realizar os exames pendentes.
 6.1.1.  O não comparecimento dentro do prazo especifi cado no item anterior signifi cará a de-
sistência da candidata que será, automaticamente, excluída do certame.
 6.2.  As especifi cações do Curso de Formação da Academia da Guarda Municipal somente se-
rão defi nidas pela Municipalidade no momento em que a candidata tiver sido considerada apta 
em todas as etapas do Exame Médico, segundo as necessidades específi cas da Administração.
 7.  Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas incompatí-
veis com o cargo pleiteado e/ou psicopatologias graves, ou patologias visuais, cardiológicas, 
osteomusculares, otorrinolaringológicas, ou outras patologias gerais que impeçam o exercício 
da função, seja parcialmente ou integralmente e que possam ser agravadas pelo exercício da 
mesma.
 8.  O resultado desta primeira etapa do Exame Médico será publicado no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas.
 8.1.  Os candidatos considerados APTOS serão convocados para a segunda etapa do Exame 
Médico: Testes Toxicológico.
 8.2.  Os candidatos considerados INAPTOS nesta primeira etapa do Exame Médico estarão, 
automaticamente, excluídos do Concurso Público.
  2ª Etapa - Teste Toxicológico  
 9 . O Teste Toxicológico de larga janela de detecção visa verifi car a presença de substâncias en-
torpecentes ilícitas, causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza (ma-
conha e metabólicos derivados do Delta 09 THC, cocaína, metabólicos e derivados do Merla, 
solventes, hidrocarbonetos, opiáceos, psicofármacos, “ecstasy” - MDMA e MDA, anfetamina, 
metanfetamina e PCP) e serão realizados a partir de amostras de materiais biológicos (cabelos) 
doados pelo candidato sob supervisão do laboratório credenciado, conforme procedimentos 
padronizados de coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e estabele-
cimento de contraprova defi nidos pelo laboratório.
 9.1.  No caso da impossibilidade da coleta por falta do material biológico previsto, o exame 
será feito pela coleta de amostra de pelos, pele ou unha.
 10.  O Teste Toxicológico será realizado por laboratório especializado neste tipo específi co de 
exame, cuja coleta do material biológico descrito no item 9 será coletado com supervisão da 
empresa responsável pela execução do exame admissional.
 11.  Na data da realização da coleta de material biológico, o candidato deverá assinar o termo 
de ciência de realização do Teste Toxicológico, bem como a declaração para a realização de 
referido teste através de amostra do material biológico indicado, pelo laboratório ao qual for 
encaminhado.
 11.1.  Ao assinar o presente termo, o candidato estará autorizando o laboratório a fornecer 
cópia do laudo (positivo ou negativo) para a avaliação médica credenciada.
 12.  O laboratório indicado pela Prefeitura Municipal de Campinas e especializado na realiza-
ção de testes toxicológicos assinará termo de compromisso, responsabilizando-se a fornecer a 
cópia do laudo (positivo ou negativo) para o médico credenciado.
 13.  O Teste Toxicológico é de caráter confi dencial e as respectivas cópias dos laudos (positivos 
ou negativos) permanecerão sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campinas, no 
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, em arquivo médico.
 14.  O candidato que não realizar o Teste será, automaticamente, eliminado do certame.
 15.  O candidato, cujo Teste Toxicológico resultar em laudo positivo, poderá requerer uma con-
traprova, que utilizará a porção do material reservada para tal fi m no momento de sua coleta, 
a fi m de confi rmar ou negar o laudo elaborado na primeira análise.
 15.1.  Para efeito desta contraprova, no dia da coleta serão colhidas 02 (duas) amostras do 
material.
 15.2.  Em nenhuma hipótese será permitida a coleta de material biológico em data diversa 
daquela coletada pela primeira vez.
 16.  A custódia do material biológico fi cará, exclusivamente, a cargo do laboratório que rea-
lizará o exame.
 17.  Será considerado reprovado no Teste Toxicológico o candidato que:
 a)  tiver resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas;
 b)  recusar-se a realizar o exame, conforme especifi cações deste Edital;
 c)  chegar atrasado ou não comparecer para realizar o referido teste, na data, local e horário 
estabelecidos.
 18.  Será considerado excluído do Concurso Público o candidato que:
 a)  for considerado inapto em qualquer um dos exames citados neste capítulo;
 b)  apresentar uma das patologias/afecções descritas neste Edital;
 c)  não se apresentar ao Exame Médico no local e horário estabelecidos;
 d)  não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
 e)  não apresentar, no retorno, os exames complementares solicitados;
 f)  não realizar ou for reprovado no Teste Toxicológico.
 19.  Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico executado pelos profi ssio-
nais e nos locais indicados ao candidato.
 19.1.  Não será aceita avaliação que não as solicitadas pelo DPSS - Departamento de Promoção 
à Saúde do Servidor.
 20.  Será emitido, a todos os candidatos, o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), com a 
conclusão de APTO ou INAPTO para o cargo pretendido.
 20.1.  Os candidatos considerados aptos nesta fase, conforme Atestado de Saúde Ocupacional 
(ASO), serão convocados para a próxima fase do Concurso Público.
 20.2.  Os candidatos considerados inaptos, conforme Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), 

estarão, automaticamente, excluídos do Concurso Público.
 21.  A relação dos candidatos considerados aptos e inaptos será publicada no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas.
 21.1.  Os candidatos considerados inaptos serão identifi cados pelos respectivos números de 
inscrição ou pelos respectivos números dos seus documentos de identidade.
 XIII - DA PESQUISA SOCIAL 
 1.  A Pesquisa Social será iniciada, simultaneamente, com o início do Curso de Formação da 
Academia da Guarda Municipal, devendo ser encerrada com a divulgação do seu resultado, no 
prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir do início do Curso de Formação.
 1.1.  A Pesquisa Social será realizada sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Coope-
ração nos Assuntos de Segurança Pública.
 2.  Entende-se por Pesquisa Social a investigação da vida pública do candidato, a fi m de que se 
comprove sua conduta ilibada e idoneidade moral.
 2.1.  Segundo a necessidade, poderão ser solicitados documentos complementares para a com-
posição desta pesquisa.
 3.  A fase da Pesquisa Social terá caráter eliminatório e terá como resultado, o conceito de 
APTO ou INAPTO.
 3.1.  O resultado fi nal da Pesquisa Social será encaminhado à Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos.
 3.2.  A Secretaria Municipal de Recursos Humanos publicará, em Diário Ofi cial do Município, 
o resultado da Pesquisa Social.
 4.  O candidato considerado inapto, assim como aquele que não apresentar os documentos 
complementares solicitados, será desligado do Curso de Formação estando, automaticamente, 
excluído do Concurso Público.
 4.1.  Os candidatos considerados inaptos serão identifi cados apenas por meio da utilização 
dos respectivos números de matrícula ou dos respectivos números dos seus documentos de 
identidade.
 5.  Os candidatos considerados aptos na Pesquisa Social continuarão participando do Curso de 
Formação da Academia da Guarda Municipal.
 XIV - DO CURSO DE FORMAÇÃO DA ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL 
 1.  A convocação para o Curso de Formação da Academia da Guarda Municipal, obedecerá, 
rigorosamente, à ordem de classifi cação, estando habilitado para esta fase somente os candi-
datos considerados aptos no Exame Médico.
 2.  A convocação para esta fase ocorrerá, exclusivamente, através de publicação no Diário 
Ofi cial do Município.
 2.1.  O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo 
sua responsabilidade acompanhar o Diário Ofi cial do Município de Campinas, que deverá ser 
acessado pela internet, no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 2.2.  Não serão fornecidas informações por telefone sobre a convocação para esta fase do cer-
tame.
 3.  Para participar desta fase, é indispensável que o candidato tenha plenas condições físicas.
 3.1.  O candidato que estiver impedido de participar do Curso de Formação da Academia, na 
época em que tiver sido convocado, não poderá participar em outro momento, sendo a única 
exceção o estabelecido no item 6 - Capítulo XII deste Edital.
 3.1.1.  Como esta fase não caracteriza vínculo empregatício com a Prefeitura de Campinas, não 
serão aceitos eventuais atestados médicos para justifi car e/ou abonar faltas durante o Curso 
de Formação da Academia, sendo indispensável, a todos, o cumprimento da carga horária 
obrigatória de 90% do curso.
 3.2.  Caso algum candidato, apesar de já ter sido considerado apto no Exame Médico, fi que 
impedido de participar do Curso de Formação da Academia, seja por motivos médicos, ou 
qualquer outro motivo, o mesmo será considerado desistente e estará reprovado no Concurso 
Público.
 4.  O Curso de Formação da Academia da Guarda Municipal tem caráter eliminatório, com 
carga horária mínima de 400 (quatrocentas) horas, não podendo exceder a carga horária se-
manal de 44 horas.
 5.  De acordo com legislação pertinente, durante o Curso de Formação serão realizadas:
 a)  Pesquisa Social referida no inciso VI, do art. 6º da Lei Municipal nº 12.986/07;
 b)  Avaliação Psicológica, para concessão de porte de arma, de caráter eliminatório.
 5.1.  A Avaliação Psicológica para porte de armas será realizada na primeira semana do Curso 
de Formação, com profi ssionais credenciados, conforme legislação pertinente, sendo que:
 a)  Os candidatos considerados aptos nesta avaliação continuarão participando da referida fase 
do certame;
 b)  Os candidatos considerados inaptos estarão, automaticamente, eliminados do Concurso 
Público.
 5.1.1.  Por tratar-se de Concurso Público, não haverá reavaliação dos candidatos considerados 
inaptos na avaliação psicológica.
 6.  Durante o período do Curso de Formação o candidato receberá, a título de bolsa, o valor 
correspondente à metade do vencimento-base do Guarda Municipal 3ª Classe.
 7.  O candidato convocado cursará a Academia por até 05 (cinco) meses.
 7.1.  O Plano de Curso referente ao Curso de Formação será publicado em Diário Ofi cial do 
Município de Campinas, no prazo de 15 (quinze) dias anteriores ao seu início.
 7.2.  O Plano de Curso apresentará todo o desenvolvimento do Curso de Formação, com a 
grade curricular, horário do curso, cronograma das atividades e critérios de avaliação da disci-
plina “Estágio” e das disciplinas de conteúdo prático.
 8.  A disciplina denominada “Estágio” será parte integrante do Curso de Formação e deverá 
contribuir para consolidar conhecimentos e procedimentos.
 8.1.  A duração da disciplina “Estágio” será de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) horas.
 8.2.  A disciplina “Estágio” terá início nas primeiras semanas do Curso de Formação e, para 
fi ns de organização, os estagiários realizarão turnos de revezamento nos locais de estágio.
 9.  Ao fi nal do Curso de Formação será aplicada, a todos os candidatos, uma única avaliação, 
com questões abrangendo as disciplinas cursadas, cujos conteúdos tenham caráter teórico, 
exceto a disciplina “Português Aplicado”.
 10.  As disciplinas serão agrupadas em Áreas de Estudo, especifi cadas na grade curricular 
integrante do Plano de Curso.
 10.1.  A média fi nal de cada Área de Estudo será a média aritmética das notas das disciplinas 
componentes da respectiva Área.
 10.2.  As disciplinas que implicarem em avaliações sob o ponto de vista prático, serão pontua-
das pelos instrutores, ao longo das atividades práticas do curso.
 11.  Para ser considerado apto no Curso de Formação o candidato deverá:
 11.1.  obter nota igual ou superior a 05 (cinco) pontos, em cada uma das seguintes Áreas de 
Estudo:
 a)  Instituições e Gestão Integrada de Segurança;
 b)  Conduta Profi ssional;
 c)  Conhecimentos Jurídicos;
 d)  Conhecimento do Espaço Urbano Local;
 e)  Instruções Específi cas.
 11.2.  ter sido considerado apto na disciplina “Estágio”;
 11.3.  ter sido considerado apto na disciplina “Armamento, Munição e Tiro”, que tem caráter 
eliminatório;
 11.4.  ter sido considerado apto na avaliação conjunta das disciplinas “Técnicas de Defesa 
Pessoal” e “Técnicas Operacionais”;
 11.5.  ter obtido freqüência mínima de 90% das horas totais do curso, explicitadas no Plano de 
Curso, a ser publicado de acordo com o item 7 deste capítulo;
 11.5.1.  A perda da freqüência mínima, decorrente de afastamentos de qualquer natureza, ainda 
que por motivos médicos, acarretará a reprovação do candidato.
 12.  O Curso de Formação contará com uma aula inaugural e um período de adaptação, durante 
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o qual todas as informações necessárias sobre o desenvolvimento do curso e funcionamento 
da Academia serão repassadas aos alunos.
 13.  O resultado fi nal das avaliações do Curso de Formação será encaminhado à Secretaria 
Municipal de Recursos Humanos.
 13.1.  A Secretaria Municipal de Recursos Humanos publicará, em Diário Ofi cial do Municí-
pio, o resultado do Curso de Formação.
 14.  O Curso de Formação da Academia da Guarda Municipal terá caráter eliminatório e os 
candidatos serão avaliados segundo o conceito de APROVADO e REPROVADO.
 14.1.  Os candidatos aprovados no Curso de Formação da Academia da Guarda Municipal 
serão nomeados em Diário Ofi cial do Município.
 XV - DOS RECURSOS 
 1.  Será assegurado aos candidatos o direito a recursos sobre todas as fases do certame.
 2.  Os recursos e/ou solicitação de entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica deverão ser 
interpostos no período de 02 (dois) dias úteis após a divulgação de cada fase no Diário Ofi cial 
Eletrônico do Município de Campinas, considerando-se como data para início da contagem do 
prazo o primeiro dia útil seguinte à realização e/ou divulgação da referida fase.
 3.  Para a interposição de recursos, o candidato deverá, obrigatoriamente:
 3.1. Referentes às fases 1 a 4 (Prova Objetiva, Exame Antropométrico, Teste de Aptidão 
Física e Avaliação Psicológica):  acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.
br, preencher o formulário próprio disponibilizado para recurso e enviá-lo via internet.
 3.2. Referentes às fases 6 e 7 (Pesquisa Social e Curso de Formação):  entregar o seu recur-
so no Protocolo Geral, situado no saguão do Paço Municipal - Av. Anchieta, nº 200 - Centro 
- Campinas, mediante apresentação de documento de identidade original do candidato ou, 
apresentados através de terceiros, mediante procuração específi ca para esse fi m, que fi cará 
retida. Deverá ser anexada, a cada recurso, uma fotocópia da procuração e uma fotocópia do 
documento de identidade do candidato e do procurador. Neste caso, o candidato assumirá as 
conseqüências de eventuais erros de seu procurador. Estes recursos  deverão ser endereçados 
à SMRH - Coordenadoria de Concursos, Recrutamento e Seleção  e conter nome completo 
do candidato, número do documento de identidade, endereço, e-mail, telefone de contato e 
assinatura.
 3.3. Referentes ao Exame Médico:  entregar o seu recurso no Protocolo Geral, situado no sa-
guão do Paço Municipal - Av. Anchieta, nº 200 - Centro - Campinas, mediante apresentação de 
documento de identidade original do candidato ou, apresentados através de terceiros, mediante 
procuração específi ca para esse fi m, que fi cará retida. Deverão ser anexadas, a cada recurso, 
uma fotocópia da procuração e uma fotocópia do documento de identidade do candidato e 
do procurador. Neste caso, o candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros de seu 
procurador. Estes recursos  deverão ser endereçados ao DPSS - Depto. de Promoção à Saú-
de do Servidor  e conter nome completo do candidato, número do documento de identidade, 
endereço, e-mail, telefone de contato e assinatura.
 4.  Somente serão analisados os recursos enviados, conforme os itens 2 e 3 deste capítulo, ex-
pressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifi quem.
 4.1.  Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, para cada fase, sendo desconsiderado 
recurso de igual teor.
 5.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este poderá, even-
tualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classifi cação 
superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifi cação do candidato que não obtiver 
nota mínima exigida para aprovação, conforme item 13 - Capítulo VIII. 
 6.  Não serão aceitas vistas de provas, revisão de recurso ou recurso de gabarito fi nal defi nitivo.
 7.  Os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os 
candidatos presentes à Prova Objetiva.
 8.  Os recursos referentes às fases 1 a 4 (Prova Objetiva, Exame Antropométrico, Teste de 
Aptidão Física e Avaliação Psicológica), serão recebidos, analisados e respondidos pela banca 
examinadora do IBAM. 
 8.1.  A banca examinadora do IBAM é a única instância para recursos referentes à Prova Obje-
tiva, Exame Antropométrico, Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
 9.  Os recursos referentes às fases 6 e 7 (Pesquisa Social e Curso de Formação) serão recebidos 
pela Coordenadoria de Concursos, Recrutamento e Seleção, da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos, e encaminhados para a Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de 
Segurança Pública, que será responsável pela análise do mesmo e posterior retorno da resposta 
à SMRH - Coordenadoria de Concursos, Recrutamento e Seleção. 
 9.1.  A Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública é a únicains-
tância para recursos referentes à Pesquisa Social e ao Curso de Formação, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
 10.  Os recursos, referentes aos Exames Médicos serão recebidos, analisados e respondidos 
pelo DPSS - Depto. de Promoção à Saúde do Servidor. 
 10.1.  O DPSS - Departamento de Promoção à Saúde do Servidor - é a únicainstância para 
recursos referentes aos Exames Médicos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual 
não caberão recursos adicionais.
 11.  Será liminarmente indeferido o recurso:
 a)  que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consis-
tente que permita sua adequada avaliação;
 b)  que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso;
 c)  interposto por outra via, diferente da especifi cada neste capítulo;
 d)  em formulário diverso daquele disponibilizado no link próprio para a interposição dos re-
cursos;
 e)  que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo 
o candidato utilizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento;
 f)  cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
 g)  com argumentação idêntica a outros recursos anteriormente interpostos pelo mesmo can-
didato;
 h)  que esteja em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo e nas instruções 
constantes dos Editais de divulgação dos eventos.
 11.1.  Os resultados dos recursos (deferidos ou indeferidos) serão publicados no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas.
 12.  Não haverá segunda instância de recurso administrativo, re-análise ou pedidos de revisão 
de recurso e recurso contra o gabarito ofi cial defi nitivo.
 13 . Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção, as pro-
vas serão corrigidas de acordo com as alterações promovidas, considerando-se as marcações 
feitas pelos candidatos na(s) alternativa(s) considerada(s) correta(s) para a questão.
 14 . A decisão dos recursos interpostos sobre as fases 1 à 4 será divulgada no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas e no site www.ibamsp-concursos.org.br. 
 14.1.  Os resultados dos recursos sobre as demais fases serão publicados, exclusivamente, no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas, na seção Secretaria de Recursos Humanos.  
 15.  As manifestações das bancas aos recursos interpostos estarão disponíveis aos candidatos 
no mesmo link acessado para sua interposição até a data limite estabelecida no Edital de de-
cisão de recursos.
 16.  A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do concurso.
 XVI - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
 1.  O candidato habilitado em todas as fases do Concurso Público será nomeado em Diário 
Ofi cial do Município para o ingresso na Prefeitura Municipal de Campinas.
 2.  O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará a perda dos 
direitos legais decorrentes do Concurso Público.
 2.1.  Será excluído do Concurso Público o candidato que não aceitar as condições estabelecidas 
para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou recusar a nomeação ou, 

se nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em exercício nos prazos estabelecidos pela 
legislação municipal vigente.
 3.  Para efeitos de comprovação da documentação exigida, serão válidos:
 3.1.  Diploma de conclusão do Ensino Médio OU
 3.2.  Histórico escolar do Ensino Médio com o certifi cado de conclusão OU
 3.3.  Diploma e histórico escolar do 2º grau técnico.
 4.  Conforme legislação vigente, não é permitido o acúmulo, ativo ou inativo, do cargo de 
Guarda Municipal com outros cargos, empregos ou funções públicas.
 5.  Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal o candidato não poderá 
perceber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal.
 XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 1.  Todos os resultados do Concurso Público serão publicados no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas.
 2.  A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se ao direito de proceder à convocação e à 
nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades, dentro do prazo de 
validade do certame.
 3.  O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir 
da publicação de sua homologação, em Diário Ofi cial do Município, podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período.
 4.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será menciona-
da em Edital ou comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do Município.
 5.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o IBAM se eximem de quaisquer despesas decor-
rentes de viagens, estadas e alimentação dos candidatos para comparecimento a qualquer das 
fases deste Concurso Público.
 6.  Não será fornecido ao candidato, qualquer documento comprobatório de classifi cação no 
Concurso Público, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio.
 7. Até a homologação do Concurso Público , todas as convocações, os comunicados e os re-
sultados ofi ciais, referentes à sua realização, serão publicados no Diário Ofi cial do Município 
e divulgados no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
 7.1.  Após a homologação , as convocações, os comunicados e os resultados ofi ciais do Con-
curso Público serão publicados,  exclusivamente , no Diário Ofi cial do Município, que deve-
rá ser acessado pela internet,  durante toda a validade do certame , no endereço eletrônico 
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 7.2.  É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência 
o horário ofi cial de Brasília. 
 9.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o IBAM não se responsabilizam por eventuais pro-
blemas de comunicação e prejuízos ao candidato decorrentes de e-mail não informado, e-mail 
incorreto ou não atualizado.
 10.  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos da 
Prefeitura de Campinas.

Campinas, 29 de junho de 2012
 NILSON JOSÉ BALBO 

 Secretário Municipal de Recursos Humanos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL - EDITAL 011/2012

CRONOGRAMA PREVISTO
EVENTO DATA

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 02, 03 E 04/JUL

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 10/7 A 02/8

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS ISENTOS 10/7 A 15/7

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA RELA-
ÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS DE ISENTOS 23/JUL

PERÍODO PARA OS CANDIDATOS ISENTOS EFETIVAREM A INSCRIÇÃO 23/07 A 02/08

DATA LIMITE PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 3/AGO

DIVULGAÇÃO, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO IBAM DA LISTA 
GERAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS COM CONSULTA DO STATUS DO 

CANDIDATO 
10/AGO

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA CONVO-
CAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA 23/AGO

PROVA OBJETIVA 2/SET
PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

(DOM) 4/SET

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESUL-
TADO DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS + GABARITO DEFINITI-

VO (PÓS-RECURSOS) + NOTAS EM ORDEM ALFABÉTICA 
2/OUT

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RE-
SULTADO DOS RECURSOS DE NOTAS + NOTA DE CORTE POR CARGO 

+ CONVOCAÇÃO PARA O EXAME ANTROPOMÉTRICO E TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA

23 A 25/10

EXAME ANTROPOMÉTRICO E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 17 A 19/OUT
PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESUL-

TADO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO, DAS NOTAS DO TAF EM ORDEM 
ALFABÉTICA + RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA OS EXAMES 

ANTROPOMÉTRICOS E O TAF.

9/NOV

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DAS 
RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS NOTAS/RESULTADOS DOS ANTRO-

POMÉTRICOS E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA + CONVOCAÇÃO PARA 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

30/NOV

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 9/DEZ

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESUL-
TADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 07/01/13

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DAS RESPOS-
TAS AOS RECURSOS RECEBIDOS CONTRA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA + 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
28/01/13
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PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DAS 
RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR + 

CLASSIFICAÇÃO FINAL
14/02/13

HOMOLOGAÇÃO 18/02/13

EXAME MÉDICO
VER ITEM 1 - 

CAPÍTULO XII 
DO EDITAL

OBSERVAÇÃO: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA SÃO PREVISTAS E PODERÃO 
SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO. SOMENTE SERÃO CONFIRMA-

DAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS.

 ANEXO I - DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA POSSE 
Todos os candidatos deverão apresentar, no ato da posse, os documentos relacionados na 
listagem abaixo:
 LISTA DE DOCUMENTOS 
- 01 foto 3x4 recente;
- Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
- Certidão de Casamento;
- Certidão de Óbito (viúvo);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Comprovante de endereço com o CEP;
- Título de Eleitor com o(s) comprovante(s) de votação da última eleição ou Título de Elei-
tor com a Certidão de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do Tribunal Re-
gional Eleitoral;
- Carteira de Identidade (R.G.);
- Cadastro Pessoa Física (C.P.F.);
- Carteira Nacional de Habilitação - Categoria “B”;
- Certifi cado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
- Comprovante de PIS ou PASEP;
- Carteira de vacinação dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos;
- Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Federal;
- Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Estadual dos locais em que 
tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos; o atestado deverá ter sido expedido 
no prazo máximo de 06 (seis) meses;
- Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais da Justiça Federal e Estadual 
dos locais em que tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos.
 OBSERVAÇÃO  : Além dos documentos listados, a Prefeitura Municipal de Campinas 
poderá (à época da posse) em razão da regulamentação municipal, solicitar outros 
documentos, podendo ser revogada a nomeação do candidato que não os apresentar. 
 ANEXO II - FORMULÁRIO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 

DE INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE 
NOME: ____________________________________________________________________

Nº INSCRIÇÃO: ________________________ CARGO: ____________________________

RG: _________________________________ CPF: _______________________________

SOLICITO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO 
DE GUARDA MUNICIPAL – EDITAL 011/2012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, CONFORME 
CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES, DO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME.

ENVIO ANEXO A ESTE FORMULÁRIO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

 - 01 CÓPIA, AUTENTICADA, DE CADA UM DOS COMPROVANTES DE DOAÇÃO DE SANGUE, REALIZA-
DOS NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2011 A 15 DE JULHO DE 2012, CONFORME ABAIXO:
DATA DO COMPROVANTE 01: ______/______/______
DATA DO COMPROVANTE 02: ______/______/______
DATA DO COMPROVANTE 03: ______/______/______

ATESTO SEREM VERÍDICAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO E TE-
NHO CIÊNCIA DE QUE, CASO SEJA INDEFERIDA ESTA SOLICITAÇÃO, DEVEREI EFETUAR O PAGAMEN-
TO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONFORME DESCRITO NO CAPÍTULO V, NO ITEM 15 E SEUS SUBITENS.

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO:
03 DE AGOSTO DE 2012

DATA: ______/______/______

ASSINATURA

 ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
   PORTUGUÊS:  
- Ortografi a.
- Acentuação gráfi ca. 
- Flexão nominal e verbal. 
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 
- Emprego de tempos e modos verbais. 
- Vozes do verbo. 
- Concordância nominal e verbal. 
- Regência nominal e verbal. 
- Ocorrência da crase. 
- Pontuação. 
- Interpretação de texto.
 MATEMÁTICA:  
- Conceitos dos diferentes tipos de números: naturais, inteiros e racionais. 
- Procedimentos de cálculos: exato e/ou aproximado, mental e/ou escrito. 
- Diferentes unidades de medidas: transformações e resolução de problemas. 
- Estimativa e probabilidade. 
- Leitura, interpretação e construção de tabelas e gráfi cos. 
- Problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. 
- Regra de três. 
- Porcentagem: cálculo e estimativa. 
- Raciocínio lógico.
 CONHECIMENTOS GERAIS: 
-   Atualidades:    Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos 
no Brasil, veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da 
prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 
Ética Profi ssional no Serviço Público. 
-   Noções de Direito Constitucional:   Princípios fundamentais da Constituição Federal 
de 1988. Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes. 
-   Noções De Direito Penal:   Lei Orgânica do Município de Campinas: Artigos 131 e 

132. Dos crimes contra a Administração Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal. 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
- Noções de Primeiros Socorros.
- Lei Orgânica do Município (arts. 1 a 5, arts. 123 a 149, art. 204) e as alterações 
vigentes.
- Lei nº 6.497 de 06 de junho de 1991 e as alterações vigentes
- Lei nº 13.282, de 4 de abril de 2008 e as alterações vigentes.
- Decreto nº 16.612, de 30 de Março de 2009 e as alterações vigentes.
- Decreto nº 16.643, de 04 de Maio de 2009 (arts 1º ao 10) e as alterações vigentes.
- Decreto nº 17.309, de 20 de Abril de 2011 e as alterações vigentes.

 ANEXO IV - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
O Teste de Aptidão Física será composto por uma bateria de provas, que visa determi-
nar o perfi l de aptidão física do candidato ao cargo de Guarda Municipal, obedecendo 
a critérios científi cos de validade e objetividade.
As variáveis mensuradas serão analisadas através de 05 (cinco) provas, que envolvem 
as seguintes habilidades motoras, com suas respectivas conceituações:
-  Agilidade -  Capacidade de mudar de direção no menor tempo possível, com altera-
ção de seu centro de gravidade, em determinado ritmo e coordenação de segmentos.
-  Equilíbrio e Ritmo -  Capacidade de executar movimentos sem alteração da per-
formance, mesmo com mudança do centro de gravidade em determinada velocidade.
-  Força e Potência Muscular -  Capacidade de produzir tensão, resultado da contração 
muscular, executado em determinado tempo, levando ao movimento corporal.
-  Potência Anaeróbica Analítica -  Capacidade de produzir energia e movimentos em 
curta e curtíssima duração.
Prova 1 - FLEXÃO ABDOMINAL COM OS JOELHOS FLEXIONADOS – 01 
(um) minuto
Resistência abdominal (ambos os sexos).
O candidato se coloca em decúbito dorsal sobre o solo, com o corpo inteiramente 
estendido, bem como os braços, no prolongamento do corpo, acima da cabeça, 
tocando o solo. A prova será iniciada com as palavras: “ATENÇÃO, POSIÇÃO, 
COMEÇAR”. Através de contração da musculatura abdominal, o candidato adotará a 
posição sentada, fl exionando simultaneamente os joelhos. É requisito para a execução 
correta do movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos 
ao solo, e ainda que a linha dos cotovelos ultrapasse a linha dos joelhos, durante a 
fl exão. Em seguida, o candidato retorna à posição inicial, até que toque o solo com 
as mãos, completando um movimento, quando então poderá dar início à execução de 
novo movimento. Quando encerrar o tempo, o avaliador interromperá a execução com 
a palavra “CESSOU”.

MASCULINO FEMININO

NUMERO DE FLEXÕES PONTOS NUMERO DE FLEXÕES PONTOS

DE 0 A 20 ELIMINADO DE 0 A 14 ELIMINADO

DE 21 A 24 50 DE 15 A 18 50

DE 25 A 28 60 DE 19 A 22 60

DE 29 A 32 70 DE 23 A 26 70

DE 33 A 36 80 DE 27 A 30 80

DE 37 A 40 90 DE 31 A 34 90

IGUAL OU SUPERIOR A 41 100 IGUAL OU SUPERIOR A 35 100

Prova 2 – CORRIDA 50 (cinquenta) METROS
O candidato deverá desenvolvê-lo em pista de atletismo ou em área de superfície lisa e 
demarcada. Este é um teste máximo de velocidade, devendo o avaliado passar a faixa 
de chegada, dentro de sua capacidade total. A posição de saída exige afastamento 
ântero-posterior das pernas, devendo o pé da frente estar o mais próximo possível 
da marca de largada (saída). A voz de comando para a largada será: “ATENÇÃO, 
POSIÇÃO, JÁ”. sendo o cronômetro acionado no “JÁ” e parado no momento em 
que o avaliado cruzar a marca de chegada. O resultado desse teste corresponderá ao 
tempo de percurso dos 50 metros, com precisão de centésimo de segundo.

MASCULINO FEMININO

TEMPO (SEGUNDOS) PONTOS TEMPO (SEGUNDOS) PONTOS

IGUAL OU MAIS QUE 9”50 ELIMINADO IGUAL OU MAIS QUE 9”50 ELIMINADO

DE 9”49 A 8”85 50 DE 9”49 A 8”85 50

DE 8”84 A 8”20 60 DE 8”84 A 8”20 60

DE 8”19 A 7”55 70 DE 8”19 A 7”55 70

DE 7”54 A 6”90 80 DE 7”54 A 6”90 80

DE 6”89 A 6”25 90 DE 6”89 A 6”25 90

IGUAL OU MENOS QUE 6”24 100 IGUAL OU MENOS QUE 6”24 100

Prova 3 (a) – MASCULINO: BARRA FIXA
O candidato, se posicionará sob a barra horizontal fi xa. Em seguida, deverá empunhá-
la com a pegada em pronação, com os dedos polegares envolvendo-a (palmas das 
mãos para frente), braços totalmente estendidos; as mãos deverão permanecer com 
um afastamento entre si correspondente à largura dos ombros e o corpo deverá 
estar estático; braços totalmente estendidos; corpo suspenso, sem que os pés 
estejam apoiados no solo ou nas traves de sustentação da barra. Após o comando de 
“INICIAR”, o candidato deverá executar uma fl exão dos braços na barra até que o 
queixo ultrapasse completamente a barra (estando a cabeça na posição natural, sem 
hiperextensão do pescoço) e, imediatamente, descer o tronco até que os cotovelos 
fi quem completamente estendidos (respeitando as limitações articulares individuais), 
quando será completada uma repetição. O candidato deverá prosseguir executando 
repetições do exercício sem interrupções do movimento. O corpo do executante não 
poderá, em nenhum momento, tocar o solo nem os suportes da barra. O ritmo das 
fl exões de braços na barra é opção do candidato; não poderá haver qualquer tipo de 
impulso, nem balanço das pernas para auxiliar o movimento; a contagem de fl exões 
será encerrada no momento em que o candidato largar a barra.

MASCULINO
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NUMERO DE FLEXÕES PONTOS

DE ZERO A 1 ELIMINADO

2 50

3 60

4 70

5 80

6 90

IGUAL OU SUPERIOR A 7 100

Prova 3 (b) – FEMININO: FLEXÃO DE BRAÇO - 01 (um) minuto
Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo. O objetivo do teste é verifi car 
o número de repetições corretas que a candidata é capaz de executar em 01 (um) minuto. 
A candidata se posicionará sobre o solo, em decúbito ventral, com o corpo ereto, mãos 
espalmadas e joelhos apoiados no solo, indicadores paralelos voltados para frente, braços 
estendidos, com abertura entre as mãos um pouco maior que a largura biacromial, pernas 
fl exionadas e unidas e joelhos apoiados no chão. À voz de comando “POSIÇÃO COMEÇAR”, 
a candidata fl exionará os cotovelos, levando o tórax a aproximadamente 05 (cinco) centímetros 
do solo, não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as palmas das mãos 
e os joelhos, devendo em seguida estender os cotovelos totalmente, ocasião em que completa 
um movimento, podendo dar início a uma nova repetição. O corpo deve permanecer ereto 
durante o teste, sendo que no caso de haver contato de outra parte do corpo (exceto as palmas 
das mãos e os joelhos), com o solo, durante sua execução, ou ainda a elevação ou abaixamento 
dos quadris com o intuito de descansar, a contagem será imediatamente interrompida, sendo 
consideradas tão somente as repetições corretas executadas até aquele momento. Durante 
eventuais interrupções do ritmo de execução, a candidata deverá permanecer na posição 
inicial, com braços estendidos. Ao terminar o tempo o avaliador interromperá a execução com 
a palavra “CESSOU”. A maior ou menor proximidade entre os cotovelos e o tronco durante a 
fase de fl exão de cotovelos fi ca a critério da avaliada.

FEMININO

NUMERO DE FLEXÕES PONTOS

DE 0 A 12 ELIMINADO

DE 13 A 16 50

DE 17 A 20 60

DE 21 A 24 70

DE 25 A 28 80

DE 29 A 32 90

IGUAL OU SUPERIOR A 33 100

Prova 4 - IMPULSÃO HORIZONTAL
Ao comando, o candidato deverá posicionar-se atrás da linha demarcatória inicial, em pé 
e com pés paralelos e sem tocar a linha. Ao comando “INICIAR”, o candidato deverá, 
com um único impulso e sem corrida de aproximação, saltar à frente a máxima distância 
possível, buscando ultrapassar o espaço entre as linhas demarcatórias inicial e fi nal. A 
marcação da distância saltada será considerada a distância entre a marca inicial e a região 
mais próxima do corpo do candidato que tocar o solo. Caso não seja atingida a marca 
mínima, será permitida ao avaliado uma segunda tentativa, devendo haver um intervalo de 
30 (trinta) minutos entre uma tentativa e outra. A pontuação do teste de impulsão horizontal 
será atribuída conforme tabela a seguir:

MASCULINO FEMININO

DISTÂNCIA (METROS) PONTOS DISTÂNCIA (METROS) PONTOS

ABAIXO DE 1,59M ELIMINADO ABAIXO DE 1,19M ELIMINADO

DE 1,60M A 1,69M 50 DE 1,20M A 1,29M 50

DE 1,70M A 1,79M 60 DE 1,30M A 1,39M 60

DE 1,80M A 1,89M 70 DE 1,40M A 1,49M 70

DE 1,90M A 1,99M 80 DE 1,50M A 1,59M 80

DE 2,00M A 2,09M 90 DE 1,60M A 1,69M 90

IGUAL OU SUPERIOR A 2,10 M 100 IGUAL OU SUPERIOR A 1,70 M 100

Prova 5 – CORRIDA 12 (DOZE) MINUTOS
O teste deverá ser realizado em terreno plano, com demarcações de 100 em 100 (cem) 
metros. O candidato se posicionará, atrás da linha de largada, aguardando o sinal de 
partida. Ao sinal do avaliador, o candidato iniciará o teste, estabelecendo um ritmo 
apropriado de corrida, objetivando percorrer a maior distância possível em metros, 
dentro do limite de tempo de 12 (doze) minutos, que será anotada pelo avaliador ao 
término do teste. O teste iniciar-se-á com a voz de comando do avaliador. “ATEN-
ÇÃO!!!”, “JÁ!!!”. Ao comando “JÁ!!!” o avaliador acionará o cronômetro. Aos 10 
(dez) minutos, será dado um apito para ciência dos candidatos, sendo o fi nal do teste 
sinalizado com 2 (dois) silvos longos, momento em que o candidato deverá interrom-
per o esforço e aguardar na pista até que o avaliador constate e faça a anotação de sua 
marca. O candidato não deve interromper a realização do teste, permanecendo, no 
mínimo, ao ritmo de uma caminhada leve.

MASCULINO FEMININO

DISTÂNCIA (METROS) PONTOS DISTÂNCIA (METROS) PONTOS

DE ZERO A 2.000M ELIMINADO DE ZERO A 1600M ELIMINADO

DE 2.001M A 2.200M 50 DE 1.601M A 1.800M 50

DE 2.201M A 2.400M 60 DE 1.801M A 2.000M 60

DE 2.401M A 2.600M 70 DE 2.001M A 2.200M 70

DE 2.601M A 2.800M 80 DE 2.201M A 2.400M 80

DE 2.801M A 3.000M 90 DE 2.401M A 2.600M 90

DE 3.001M A 3.200M 95 DE 2.601M A 2.800M 95

IGUAL OU SUPERIOR A 3.201M 100 IGUAL OU SUPERIOR A 
2.801M 100

 ANEXO V - MODELO SUGERIDO DE ATESTADO MÉDICO 
ATESTADO MÉDICO PARA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

Atesto que, nesta data, o(a) candidato(a) ______________________________________, portador 
do RG nº ______________ está APTO(A) a realizar, sem restrições, as 05 (cinco) provas descri-
tas no Anexo IV do Edital 011/2012 – Guarda Municipal, da Prefeitura Municipal de Campinas, 
sendo:
PROVA 1 – Flexão abdominal com os joelhos fl exionados – 01 (um) minuto
PROVA 2 – Corrida 50 metros
PROVA 3 – Barra fi xa (masculino) / Flexão de braço – 01 (um) minuto (feminino)
PROVA 4 – Impulsão horizontal
PROVA 5 – Corrida de 12 minutos
Data: _____/_____/_____
Nome legível do médico responsável: __________________________________________
CRM: _______________________
__________________________________________
(assinatura e carimbo do médico) 

 Campinas, 29 de junho de 2012 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CONVOCAÇÃO   
 A Junta Médica Ofi cial CONVOCA os servidores relacionados abaixo a comparece-
rem em suas respectivas datas e horários, para avaliação com Relatórios e Exames 
Médicos, à Rua Onze de Agosto nº 744, 1º Andar.
11/07/2012 às 10h30 - Marlece Gomes da Silva
18/07/2012 às 08h45 - Marisa Brocanello
18/07/2012 às 09h45 - Ângela Cristina Donadon
18/07/2012 às 10h30 - Soelia Fernandes Rocha
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 JUNTA MÉDICA OFICAL   

  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 005/2011) 

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

CARGO NOME AV. 
MÉDICA

MEDICO CLINICO GERAL ADRIANA CELESTE GEBRIN APTO

MEDICO CARDIOLOGIA ANA CRISTINA FREIRE SERODIO APTO

MEDICO CLINICO GERAL ANA PAULA FERREIRA APTO

MEDICO CLINICO GERAL ANIELLA MOREIRA DA SILVA APTO

MEDICO CLINICO GERAL BRUNA POLOTTO ALVES AGUIAR APTO

MEDICO CLINICO GERAL CAMILA CASTILHO MACHADO ROSA APTO

MEDICO CLINICO GERAL CIRO EDUARDO FALCONE APTO

MEDICO CLINICO GERAL CYNTHIA DE MOURA BORGES APTO

MEDICO CLINICO GERAL DEBORA HELENA DOS GONCALVES E ROSSI APTO

MEDICO CLINICO GERAL DOUGLAS DO CARMO PINTO APTO

MEDICO CLINICO GERAL EDUARDO JERONIMO DE O JUNIOR APTO

MEDICO CLINICO GERAL ELTON SEMIONATTO SCURO APTO

MEDICO CLINICO GERAL FRANCISCO ZOPPI CAMPANE APTO

MEDICO CLINICO GERAL GILBERTO OLIVEIRA VIANNA FILHO APTO

MEDICO CLINICO GERAL HELIO SALVADOR RUSSO NETO APTO

MEDICO CLINICO GERAL HUGSMAER PELICIONI FILHO APTO

MEDICO CLINICO GERAL JORGE JAVIER OLIVARES LATORRE APTO

MEDICO CLINICO GERAL JOSE FELIPE FREIRE MARTINS APTO

MEDICO CLINICO GERAL JULIANA FANTINATI BRANDAO APTO

MEDICO CLINICO GERAL LEANDRO LEMOS MINARRO APTO

MEDICO CLINICO GERAL LILIAN SOARES VIDAL TERRA APTO

MEDICO CLINICO GERAL LUIS GUSTAVO C ROMAGNOLO APTO

MEDICO CLINICO GERAL LUIZ ASSUNCAO PORTELA DE SOUZA APTO

MEDICO CLINICO GERAL MARCELO CLEBER POSTAL APTO

MEDICO CLINICO GERAL MARIA RENATA COELHO LABBATE APTO

MEDICO CLINICO GERAL MIRIAM DAMBROS APTO

MEDICO CLINICO GERAL PAULA ALMEIDA CAVALCANTI APTO

MEDICO CLINICO GERAL RAFAEL MEZZALIRA RUANO APTO

MEDICO CLINICO GERAL RAFAELLA VILELA BASSO APTO

MEDICO CLINICO GERAL RODRIGO RODRIGUES DA SILVA APTO

MEDICO CLINICO GERAL RUBENS BEDRIKOW APTO

MEDICO CLINICO GERAL THAISSA MOREIRA DA SILVA APTO

MEDICO CLINICO GERAL THIAGO AFONSO BERTHOLO APTO

MEDICO CLINICO GERAL VIVIAN CAROLINE S DA S LOPES APTO

MEDICO CLINICO GERAL WANICE SILVA QUINTEIRO PORT APTO

MEDICO INFECTOLOGIA LEANDRO CESAR MENDES APTO

MEDICO MED.FAMILIA 
COMUNIDADE ANA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA APTO

MEDICO MED.FAMILIA 
COMUNIDADE CARINA ALMEIDA BARJUD APTO

MEDICO MED.FAMILIA 
COMUNIDADE LUIZ AMERICO BRUNO DA SILVA APTO
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MEDICO MED.FAMILIA 
COMUNIDADE MARCIA DE ROSALMEIDA DANTAS APTO

MEDICO MED.FAMILIA 
COMUNIDADE MARIA CECILIA P F DE MELLO APTO

MEDICO NEUROLOGIA CASSIANA ABREU HORTA APTO

MEDICO OFTALMOLOGIA MARILIA MENEZES TRINDADE APTO
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 006/2011) 

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

CARGO NOME AV. 
MÉDICA

AG.APOIO SAUDE FARMACIA ARLETE GREGORIO DE OLIVEIRA APTO

AG.APOIO SAUDE FARMACIA MONIQUE TOENJES CORRER APTO

AG.APOIO SAUDE FARMACIA REGIANE FERNANDA PIRANI APTO

AG.APOIO SAUDE FARMACIA VANESSA ADRIANA DO DIVINO APTO

AUX.CONSULTORIO DENTARIO ADRIANA PIRES DE OLIVEIRA APTO

AUX.CONSULTORIO DENTARIO BRUNA CAROLINA R S DE MEDEIROS APTO

AUX.CONSULTORIO DENTARIO CRISTIANE JACOBINA DANTAS APTO

AUX.CONSULTORIO DENTARIO JESSICA PINTO MUNIZ APTO

AUX.CONSULTORIO DENTARIO LAUEMI OLIVEIRA F DA SILVA APTO

AUX.CONSULTORIO DENTARIO SHEILA IORI CARLUCCI APTO

TECNICO ENFERMAGEM JOSE NILSON SANTOS DA COSTA APTO
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
  

 COMUNICADO PROCESSO SELETIVO 
 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EDITAL 001/2011 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos COMUNICA os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos 
candidatos relacionados abaixo:
NOME: ANA VIRGINIA DA SILVA ROSAN
AVALIAÇÃO MÉDICA: APTO

NOME: IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA 
AVALIAÇÃO MÉDICA: APTO 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO   
 PORTARIA N.º 76859/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE EXPEDITO CARLOS CIPRIANO, SER-
VIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder ao servidor EXPEDITO CARLOS CIPRIANO, matrícula nº 78765-5, R.G 
Nº 10.455.491, CPF Nº 024.724.238-10, PASEP Nº 10105891670, a aposentadoria 
voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo 
de Jardineiro, Grupo B, Nível 1, Grau F, de acordo com os elementos constantes do 
protocolado nº 2011/25/2925, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.º 76860/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JOSÉ MALAQUIAS DOS ANJOS, SER-
VIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder ao servidor JOSÉ MALAQUIAS DOS ANJOS, matrícula nº 96626-6, R.G 
Nº 55.867.913-4, CPF Nº 307.377.376-20, PASEP Nº 107.388.737-53, a aposentado-
ria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no 
cargo de Agente de Apoio Operacional, Grupo A, Nível 1, Grau D, de acordo com os 
elementos constantes do protocolado nº 2012/25/00360, e com base na jornada de 36 
horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.º 76861/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SUELY TELHADA FILINTO DA SILVA, 
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora SUELY TELHADA FILINTO DA SILVA, matrícula nº 37162-9, 
R.G Nº 3.738.258-5, CPF Nº 063.623.898-91, PASEP Nº 102.976.798-96, a aposen-
tadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
no cargo de Agente Administrativo, Grupo D, Nível 1, Grau B, de acordo com os 
elementos constantes do protocolado nº 2011/25/2247 e com base na jornada de 36 
horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.
 

PORTARIA N.76862/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARCIA OLIVEIRA JATOBÁ, SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora MARCIA OLIVEIRA JATOBÁ, matrícula nº 48192-0, R.G nº 
36.187.035-8, CPF n º 620.325.507-68, PASEP nº 17034709163, a aposentadoria por 
invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo de Médico 
- Clínico Geral, Grupo K, Nível 1, Grau B de acordo com os elementos constantes do 
protocolado nº 2000/00/12760, e com base na jornada de 30 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.76863/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA CRISTINA CLEMENT MELLO 
MORAES, SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora MARIA CRISTINA CLEMENT MELLO MORAES, matrícula 
nº 109673-7, R.G nº 6.152.264-8, CPF nº 053.910.618-65, PASEP nº 17028216479, a 
aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
no cargo de Diretor Educacional, Grupo E-D, Nível 1, Grau A, de acordo com os 
elementos constantes do protocolado nº 2010/25/1486, e com base na jornada de 36 
horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012
 PORTARIA N.76864/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARCIA DA SILVA CALLE TAPIA, 
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora MARCIA DA SILVA CALLE TAPIA, matrícula nº 59181-5, 
R.G nº 14.223.405-9, CPF nº 055.088.128-06, PASEP nº 12016870313, a aposenta-
doria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo 
de Enfermeiro, Grupo G, Nível 1, Grau C, de acordo com os elementos constantes do 
protocolado nº2011/10/33975, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho

 PORTARIA N.76865/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE LUCIANA FERREIRA DA SILVA, SER-
VIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora LUCIANA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 36637-4, R.G 
nº 23.592.633-4, CPF nº 188.215.418-51, PASEP nº 12526026166, a aposentadoria 
por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo de 
Auxiliar de Consultório Dentário, grupo C, Nível 1, Grau B, de acordo com os ele-
mentos constantes do protocolado nº 2011/25/02153, e com base na jornada de 36 
horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.76866/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE EVANY CORRÊA DINIZ, SERVIDORA 
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora EVANY CORRÊA DINIZ, matrícula nº 27596-4, R.G nº 
9.826.577, CPF n º 848.739.148-68, PASEP nº 10723550198, a aposentadoria por 
invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo Auxiliar 
de Enfermagem, Grupo C, Nível 3, Grau C, de acordo com os elementos constantes do 
protocolado nº 2000/00/32288, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.º 76867/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE DEA RACHEL EHRHARDT CARVALHO, 
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora DEA RACHEL EHRHARDT CARVALHO, matrícula 87908-8, 
R.G Nº 7.568.675, CPF Nº 016.782.768-55, PASEP Nº 10820636727, a aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Assis-
tente Técnico Universitário Sênior I, Grupo G, Nível 1, Grau E, de acordo com os 
elementos constantes do protocolado nº 11/25/02617, e com base na jornada de 36 
horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.º 76868/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE 
MORAES, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
RESOLVE
Conceder à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE MORAES, matrícula 
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nº 54461-2, R.G Nº 6.424.315-1, CPF Nº 137.683.758-70, PASEP Nº 10425257565, 
a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (Especial do Magistério), com 
proventos integrais, no cargo de Professor de Educação Básica III - Geografi a, Sub-
grupo D-B, Nível 1, Grau C, de acordo com os elementos constantes do protocolado 
nº 08/25/00713, e com base na jornada de 44 horas/aula semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.º 76869/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ, SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
RESOLVE
Conceder à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ, matrícula 93353-8, R.G Nº 
14.466.446-X, CPF Nº 005.639.418-71, PASEP Nº 10644521233, a posentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Telefonista, 
Grupo B, Nível 1, Grau E, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 
08/25/00060, e com base na jornada de 30 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.º 76870/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA BENVINDA SANTANA DA SILVA, SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
RESOLVE
Conceder à servidora BENVINDA SANTANA DA SILVA, matrícula 110883-2, R.G 
Nº 9.297.998-1, CPF Nº 079.775.838-01, PASEP Nº 12087068021, a aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Auxiliar 
de Enfermagem, Grupo C, Nível 3, Grau A, de acordo com os elementos constantes do 
protocolado nº 2012/25/00328, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.º 76871/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE NEIVA DOS SANTOS TOLEDO, SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
RESOLVE
Conceder à servidora NEIVA DOS SANTOS TOLEDO, matrícula 62770-4, R.G Nº 
11.978.012-4, CPF Nº 016.925.368.69, PASEP Nº 10730237629, a aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Professor de 
Educação Básica III - Educação Física, Grupo D-B, Nível 2, Grau D, de acordo com 
os elementos constantes do protocolado nº 95/60/01953, e com base na jornada de 43 
horas/aula semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.º 76872/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ANÉZIO PELEGRINI, SERVIDOR LO-
TADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
RESOLVE
Conceder ao servidor ANÉZIO PELEGRINI, matrícula nº 78380-3, R.G Nº 
13.060.931-6, CPF Nº 206.491.429-34, PASEP Nº 10105890771, a aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Agente 
Administrativo, Grupo D, Nível 1, Grau F, de acordo com os elementos constantes do 
protocolado nº 98/00/19521, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.º 76873/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA JULIA DE MORAES FALIVE-
NE DE SOUSA, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SUNTOS JURÍDICOS.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora MARIA JULIA DE MORAES FALIVENE DE SOUSA, matrí-
cula 14201-8, R.G Nº 8.232.205-3, CPF Nº 963.810.948-34, PASEP Nº 10074580369, 
a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no 
cargo de Agente de Apoio Administrativo, Grupo B, Nível 1, Grau E, de acordo com 
os elementos constantes do protocolado nº 10/25/01666, e com base na jornada de 36 
horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIA N.º 76874/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ANDERSON FERREIRA LEAL, SERVI-
DOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
RESOLVE
Conceder ao servidor ANDERSON FERREIRA LEAL, matrícula nº 89231-9, R.G Nº 
6.292.150-2, CPF Nº 511.455.458-15, PASEP Nº 10413360579, a aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Especialista 
Operacional, Grupo B, Nível 1, Grau E, de acordo com os elementos constantes do 
protocolado nº 08/25/715, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012

 PORTARIA N.º 76875/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ANTONIO MENEZES BARRETO, SER-
VIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
RESOLVE
Conceder ao servidor ANTONIO MENEZES BARRETO, matrícula nº 95286-9, R.G 
Nº 15.658.329-X, CPF Nº 725.778.788-34, PASEP Nº 10696906164, a aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Agente 
de Apoio Operacional, Grupo A, Nível 1, Grau D, de acordo com os elementos cons-
tantes do protocolado nº 2012/25/00086, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012

 PORTARIA N.º 76876/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE DURVAL VENANCIO DE OLIVEIRA, 
SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
RESOLVE
Conceder ao servidor DURVAL VENANCIO DE OLIVEIRA, matrícula nº 81379-6, 
R.G Nº 1.511.642, CPF Nº 187.518.659-04, PASEP Nº 10668996371, a aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Condutor 
de Veículos e Máquinas, Grupo C, Nível 1, Grau F, de acordo com os elementos cons-
tantes do protocolado nº 96/00/03873, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012

 PORTARIA N.º 76877/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JOSÉ GARCIA DUARTE, SERVIDOR 
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
RESOLVE
Conceder ao servidor JOSÉ GARCIA DUARTE, matrícula nº 92596-9, R.G Nº 
54.566.007-5, CPF Nº 213.650.246-87, PASEP Nº 17003542372, a aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Agente de 
Apoio Operacional, Grupo A, Nível 1, Grau E, de acordo com os elementos constantes 
do protocolado nº 10/25/2716, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012

 PORTARIA N.º 76878/2012 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JOSÉ LINO NETO, SERVIDOR LOTA-
DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
RESOLVE
Conceder ao servidor JOSÉ LINO NETO, matrícula nº 76321-7, R.G Nº 22.942.836-
8, CPF Nº 870.257.448-91, PASEP Nº 10084484354, a aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Jardineiro, Grupo B, Ní-
vel 1, Grau G, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 12/25/00381, 
e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de junho de 2012.

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N.º 76937/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/17479, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 16/04/2012, o item da portaria nº 75418/2011, que designou o 
servidor WILSON DA SILVA FREITAS, matrícula nº 34407-9, para exercer a Grati-
fi cação de Apoio de Técnico nível III, junto ao Gabinete do Secretário, da Secretaria 
Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.
Designar a partir de 16/04/2012, o servidor WILSON DA SILVA FREITAS, matrícula 
nº 34407-9, para exercer a Gratifi cação de Apoio de Técnico nível III, junto ao Gabi-
nete do Prefeito.

 PORTARIA N.º 76939/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/24526, pela presente,
 RESOLVE 
Ceder no período de 02/02/2012 a 31/12/2012, o servidor LUIZ FERNANDO RA-
MOS DE FIGUEIREDO, matrícula nº 90365-5, para sem prejuízo de seus vencimen-
tos e demais vantagens do cargo, prestar serviços junto à Coordenadoria de Regiões 
de Saúde DRS - VII “Dr. Leôncio de Souza Queiroz” de Campinas, da Secretaria de 
Estado da Saúde.

 PORTARIA N.º 76964/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/25349, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 12/06/2012, o item da portaria nº 75018/2011, que nomeou a Sra. 
RENATA MORAIS DE CARVALHO, matrícula nº 118.305-2, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Técnico Departamental nível IX, junto ao Gabinete do Se-
cretário, da Secretaria Municipal de Educação.
Nomear a partir de 12/06/2012, a Sra. RENATA MORAIS DE CARVALHO, matrícu-
la nº 118.305-2, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental 
nível IX, junto ao Gabinete da Secretaria Municipal de Comunicação.

 PORTARIA N.º 76972/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/18656, pela presente,
 RESOLVE 
Nomear a partir de 30/03/2012, o servidor HÉLIO SEDEH PADILHA, matrícula n° 
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30286-4, titular do cargo de Engenheiro, como Autoridade URBANÍSTICA II, junto 
à Secretaria Municipal de Urbanismo, conforme Lei n° 13.283 de 07 de abril de 2008.

 PORTARIA N.º 77036/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/18400, pela presente,
 RESOLVE 
Retifi car o item da portaria nº 76610/2012, para constar: 
Onde se lê: Sr. HILDEBRANDO HERMANN, matrícula nº 123700-4
Leia-se: DANIEL MARCHETTI MARONEZE, matrícula nº 123239-8 

 PORTARIA N.º 77050/2012 
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 006/2011, do concurso público homologado em 16/04/2012, 
pela presente,
 RESOLVE 
Nomear os (as) senhores (as) abaixo relacionados (as) para exercerem em caráter efe-
tivo o cargo vago denominado, AGENTE DE APOIO À SAÚDE - ESPECIALIDADE 
FARMÁCIA, junto ao HOSPITAL MUNICIPAL DR MÁRIO GATTI.
AYRON SANTANA
GABRIELA CARDENAL DALLA
GABRIELLA RIBEIRO
LUCAS DE SOUZA DETONI
PÂMELA DE LIMA BERNARDES

 PORTARIA Nº 77051/2012 
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 006/2011, do concurso público homologado em 16/04/2012, 
pela presente,
 RESOLVE 
Nomear os (as) senhores (as) abaixo relacionados (as) para exercerem em caráter efe-
tivo o cargo vago denominado, AGENTE DE APOIO À SAÚDE - ESPECIALIDADE 
FARMÁCIA, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
ALEXANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA
ALINE CRISTINA TERRÃO
ALYNE MARQUES VALVERDE
ANDREIA DIAS KUBOTA
ANDRESSA SCHMIDT LOURENÇO
ANGELICA APARECIDA MALANDRIM
ARIANE JULIANA DA COSTA
BRUNA MARTINS DORIGATTI
CAMILA MARIANA SARTORI
CARINA MELO SILVA
CARLA MUNIZ BARBOZA CANDIDO
CARLOS ALEXANDRE KOGUISHI DE BRITO
CAROLINE DE SOUZA
CELIA REGINA ACIOLI OLIVEIRA DE CARVALHO 
CINTHIA RACHEL FERREIRA DE SOUZA
CINTIA PAGOTTO GURIAN
CLEUZA JOSE SILVEIRA
DALVA CRISTINA DOS SANTOS CASARIN
DANIELA RIBEIRO SILVA
DIEGO GRESSO SANTOS DE OLIVEIRA
ELAINE FERREIRA MORAES ROCHA
ELENA CLAUDIA PORTUGAL
ELIANA PARTICELLI DE SOUZA
ELISA REGINA DO NASCIMENTO
FABIANA MANTOVANI 
FABIO ELIAS PAIXAO
FABÍOLA DE LIMA SANTANA
FABRICIO LOPES DA SILVA
GERALDO GIACOMETTI JUNIOR
GISELE CRISTINA LIMA VIEIRA
GRACE DA SILVA SANTOS
HENRIQUE SEIJI HIGASHIE IKE
INAJÁ GODOI DE SOUZA MARCELINO
IVANILDE DE SOUZA LIMA
JACQUELINE MARCELINO DOS SANTOS
JOÃO GABRIEL JESUINO LACERDA
JOARA MENDONÇA COSTA DA SILVA
JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA
JOSIMARI APARECIDA FERREIRA DIAS
JULIA BAGANHA SABBATINI
JULIANA APARECIDA DE MATOS PARRA
JULIANA TRINDADE NUNES
JULIANE GRACIELE GOMES 
JULIANE PRONI FERREIRA
KARINA DINIZ TAVARES
KATIA CRISTINA DE MELO GONÇALVES
KATIA TATIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
KATY GABRIELA ALVES
LILIANE CRISTINA DE PAIVA
LUCIANA ALVES BUGHI
LUCINÉIA CRISTINA BOARETO DE SOUZA ROCHA
LUIS PAULO PADUVESI
MARCELA DAVOLI MATEUS ACIOLI
MARGARETH DINIZ GARCIA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA FERREIRA AFFONSO
MARIA DO SOCORRO ELIAS ANTUNES
MARIANA GARCIA CASSEMIRO
MARINEZ ESPER OLIVIERI
MAURÍCIO CARLOS FADIN JUNIOR
MAYARA INACIO DA SILVA
MICHAELA DE SOUZA LUNAS
MICHELLE CAROLINE VALIM DE OLIVEIRA SERAFIM
MICHELE MONTAGNER
MISLAINE VIEIRA LIMA
NATALIA RUBIA MARIANO BARREIRO
NATHALIA FERREIRA MAMONI
NEIDEMAR FERREIRA DE ASSUNÇÃO MARTINELLI

NICOLE BOGNONE SIMI
PATRÍCIA DE OLIVEIRA SILVA
PATRÍCIA DOS SANTOS DE SOUZA
PRISCILA COSTA VEIGA
RENAN CICERO COELHO SILVA 
RENAN LODI DORTA
RENATA PIRES DE OLIVEIRA
RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RODRIGO SOARES
ROSANA FURTUNATO FRATONI
ROSANGELA APARECIDA GOZZI COSTA
ROSE APARECIDA RICARDO
ROSELY ALVES DE LIMA SILVA
SAMIRA REAMI TURQUETO
SANDRA MARIA PANONTIM
SILAS MICHAEL ALVES LISBOA
SILMARA CRISTINA DOS SANTOS
SIMONE MORAES RODRIGUES
SONIA AQUINO MONTEIRO
STELA PEREIRA VANIN
SUELEN MENEZES SOMMER
SUELEN REGINA RIBEIRO GUIDOLIN
TALITA BERTOLINO DA SILVA
TATIANA GABRIELA PRIMO PIRES
THAIS DANIELLE DOS SANTOS
THAYSIANE PEREIRA LOURENÇO
VERGINIA ELAINE ROMANO MOREIRA BARBOSA
VIRGÍNIA TERESA BONATO MORETTI
WAGNER DE OLIVEIRA

 PORTARIA N.º 77103/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n°2012/10/28911, pela presente,
 RESOLVE 
Tornar sem efeito o item da portaria nº 77043/2012, referente à servidora SILVIA 
APARECIDA MARIA LUTAIF DOLCI CARMONA, matrícula nº 98972-0.
Revogar a partir de 02/07/2012, o item da portaria nº 69644/2009, que nomeou Sra. 
ALOIDE LADEIA GUIMARÃES, matrícula nº 7281-8, para exercer o cargo em co-
missão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria Setorial de Relações do Tra-
balho, do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Nomear a partir de 02/07/2012, Sra. ALOIDE LADEIA GUIMARÃES, matrícula nº 
7281-8, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de 
Educação dos Trabalhadores da Saúde, da Coordenadoria Setorial de Relações do Tra-
balho, do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 77105/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a Sra. MILENA MARQUES, matrícula nº 123389-0, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico Departamental nível V, junto à Administração Regional 01, da 
Secretaria Municipal de Serviços Público.
Nomear a Sra. RAFAELLA RODRIGUES DO CARMO, RG nº 482195939, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível V, junto à 
Administração Regional 01, da Secretaria Municipal de Serviços Público.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

 PORTARIA N.º 77107/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/29148, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 01/06/2012, o item da portaria nº 69644/2009, que nomeou a Sra. 
TAMIRIS PRUDENTE BORGES, matrícula nº 118405-9, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Departamental nível II, junto ao Gabinete do Secretário 
da Secretaria Municipal de Administração.
Nomear a partir de 01/06/2012, a Sra. TAMIRIS PRUDENTE BORGES, 118405-9, 
para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria 
Setorial de Engenharia e Qualidade, do Departamento Técnico e Administrativo, Se-
cretaria Municipal de Infraestrutura.
Nomear a partir de 27/06/2012, o Sr. MÁRIO MARCELO RAMOS, RG nº 
24.451.026-X, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental 
nível III, junto ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Cidadania, As-
sistência e Inclusão Social 

 PORTARIA N.º 76990/2012 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 11/25/0522, pela presente,
 RESOLVE 
Retifi car a portaria nº 75401/2011, referente á aposentadoria do servidor JOSÉ GE-
RALDO EVANGELISTA, publicada no Diário Ofi cial do Município em 30/01/2012. 
Onde se lê: RG nº 15.479.324-X
Leia-se: RG nº 22.479.324-X
 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EDITAL DE CHAMADA   
 O Dr. FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO, SECRETÁRIO DE 
SAÚDE, faz saber o (a) servidor (a)  ADEMILSON APARECIDO XAVIER , Au-
xiliar de Enfermagem, matrícula n. º 111585-5, lotado (a) no (a) Centro de Saúde Dr. 
Moises Liberman da Secretaria Municipal de Saúde, que tendo sido verifi cado o seu 
não comparecimento, sem causa justifi cada, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, 
fi ca, pelo presente Edital e pelo prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da 
publicação, convidado (a) a fazer prova de que seu afastamento se funda em motivo 
de força maior ou coação ilegal sob pena de DEMISSÃO POR ABANDONO DE 
CARGO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 195 E 198-II, Parágrafo 1º da Lei 1.399/55 
(Estatuto dos funcionários Públicos).
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E, para que não alegue ignorância, é expedido o presente Edital, que será publicado no 
Diário Ofi cial do Município por 03 (três) dias consecutivos.
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 DR. FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO 

 Secretário 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 03 de Julho de 2012 
Processo Administrativo n.º 11/10/19. 867 - Interessado: Secretaria Muni-

cipal de Saúde - Pregão Eletrônico n.º 098/2011- Objeto: Registro de preço 
de ferro, sal mineralizado e ração para animais. 

  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Diante do elemento constante no presente processo administrativo e do disposto no 
art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO , com fulcro nas Atas de Re-
gistro de Preços abaixo, a despesa no valor total de  R$ 7.380,00  (Sete mil trezentos e 
oitenta reais) em favor das empresas como segue:
-  ALGOMIX AGROINDSUTRIA LTDA.  no valor total de R$ 5.124,00 (Cinco mil cen-
to e vinte e quatro reais) para o fornecimento dos lotes 7, Ata Registro de Preço nº 210/11; 
-  GEB COMÉCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - ME  no valor 
total de R$ 2.256,00 (Dois mil duzentos e cinquenta e seis reais) para o fornecimento 
do lote 3, Ata de Registro de Preço 211/11;
 

 DR. FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO  
 Secretário Municipal De Saúde 

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

 PORTARIA Nº 100/12 SMCASP 
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55, 
RESOLVE     
Convolar a Sindicância Preparatória nº 036/11 CGMC instaurada pela Portaria 36/11 SM-
CASP em  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 055/12 CGMC  para a 
regular apuração dos fatos narrados no protocolado  2011/215/00073  onde consta suposto 
descumprimento aos incisos IV, V e VI do artigo 184 e artigo 198, ambos da Lei Municipal 
1.399/55, c/c Portaria 001/99 SMCASP, fi gurando como autores dos fatos os servidores 
matrículas  111.726-2; 111.980-0; 105.915-7 e 34.414-1. 
  Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem como 
em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e dos artigos 16 
e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição dos Mandados de Citação que irá 
acompanhado da contrafé do processo, os servidores públicos referidos deverão comparecer 
à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada na Avenida Monte Castelo, 575 - 
Jardim Proença na cidade de Campinas/SP nos dias úteis de segunda a sexta feira das 09:00 
às 17:00 horas para subscrição e ciência dos fatos que lhe são imputados.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 SINVAL ROBERTO DORIGON 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 
  

 PORTARIA Nº 101/12 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55,
 RESOLVE     
Convolar a Sindicância Preparatória nº 140/11 CGMC instaurada pela Portaria 158/11 SM-
CASP em  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 056/12 CGMC  para a 
regular apuração dos fatos narrados no protocolado  2011/215/00040  onde consta suposto des-
cumprimento aos incisos IV, V, VI e VII do artigo 184 da Lei Municipal 1.399/55, c/c artigo 
1º - inciso I, II e XII e artigo 2º - inciso III, VI e IX da Portaria 001/99 SMCASP, fi gurando 
como autor dos fatos o servidor matrícula  27.824-8.   
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e dos ar-
tigos 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado de Citação 
que irá acompanhado da contrafé do processo, o servidor público referido deverá compare-
cer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada na Avenida Monte Castelo, 
575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP nos dias úteis de segunda a sexta feira das 
09:00 às 17:00 horas para subscrição e ciência dos fatos que lhe são imputados.
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 SINVAL ROBERTO DORIGON 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
PAVIMENTAR O PASSEIO 

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

COMPRO-
MISSÁRIO

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

LO

“HORACIO 
MONTE-

NEGRO DE 
FREITAS”

3424.43.20.0389.01001 763/2012
“JARDIM 
SAO FER-
NENDO”

4 2011/70/8312

“JOAQUIM 
ALVES DE 
SOUZA”

3461.22.11.0148.00000 607/2012 “PQ JAMBEI-
RO” 11 2011/70/7058

“WALDEYER 
AROUCA” 3263.13.20.0455.01001 847/2012

“CONDO-
MINIO 

FAZENDA 
TAGUARAL”

8 2011/70/6728

 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

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

COMPRO-
MISSÁRIO

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

LO

“WALDEYER 
AROUCA” 3263.13.20.0455.01001 845/2012

“CONDO-
MINIO 

FAZENDA 
TAGUARAL”

8 2011/70/6728

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO DESOBSTRUÇÃO 
DE PASSEIO 

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

COMPRO-
MISSÁRIO

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

LO

“WALDEYER 
AROUCA” 3263.13.20.0455.01001 846/2012

“CONDO-
MINIO 

FAZENDA 
TAGUARAL”

8 2011/70/6728

 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
CONSTRUÇÃO DE MURO E/OU ALAMBRADO 

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

COMPRO-
MISSÁRIO

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

LO

“HORACIO 
MONTE-

NEGRO DE 
FREITAS”

3424.43.20.0389.01001 764/2012
“JARDIM 
SAO FER-
NENDO”

4 2011/70/8312

 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
DE TERRENO 

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

COMPRO-
MISSÁRIO

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

LO

“HORACIO 
MONTE-

NEGRO DE 
FREITAS”

3424.43.20.0389.01001 762/2012
“JARDIM 
SAO FER-
NENDO”

4 2011/70/8312

“SILVIO CI-
CERO GON-

CALVES DOS 
SANTOS”

3453.34.68.0001.00000 471/2012 “JD SAN 
DIEGO” 71 2011/70/7062

 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCO-

LO

“ANTONIO 
CARLOS 
GOMES”

3434.12.12.0566.01001 3854 “JARDIM DO 
LAGO” 19 2012/156/431

“FSA - 
EMPREEN-
DIMENTOS 
IMOBILIA-

RIOS LTDA”

3423.62.26.0160.00000 6635
“PARQUE 

NOVA CAM-
PINAS”

6 2012/156/1451

“IRENE 
RAMOS 

PEREIRA 
CORREIA”

3452.13.17.0277.01001 6955
“JARDIM 
SANTA 
CRUZ”

17 2012/156/2673

“LUIZ 
MATHEUS 
MOREIRA”

3343.43.81.0172.00000 6496 “JD LISA” 2 2011/70/7213

“LUIZA LA-
GOEIRO” 3263.52.07.2951.01001 4589 “FAZENDA 

TAQUARAL” 49 2012/156/1061
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DO 
PASSEIO 

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

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTI-
FICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTOCO-
LO

“FERNANDO 
JOSE DE 

ANDRADE”
3244.13.99.0177.00000 2818

“ALPHAVIL-
LE CAMPI-

NAS”
16 2012/70/249

“IRENE 
RAMOS 

PEREIRA 
CORREIA”

3452.13.17.0277.01001 6956
“JARDIM 
SANTA 
CRUZ”

17 2012/156/2673

“JAIR CAR-
VALHO” 4311.24.16.0001.01001 2399 “IMPERIAL 

PARQUE” 15-A 2011/70/7795

“SAO JOAO S 
C LTDA” 5213.61.13.0136.00000 6306 “JD SAO DO-

MINGOS” 26 2012/156/2011
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“BENEDITO 
DOMINGUES” 3421.13.39.0111.01001 4221

“JARDIM 
NOSSA 

SENHORA 
AUXILIADO-

RA”

63 2012/156/673

“FSA - EMPRE-
ENDIMENTOS 

IMOBILIA-
RIOS LTDA”

3423.62.26.0160.00000 6637
“PARQUE 

NOVA CAM-
PINAS”

6 2012/156/1451

“LUIZA LA-
GOEIRO” 3263.52.07.2951.01001 4591 “FAZENDA 

TAQUARAL” 49 2012/156/1061

“NEUZA DE 
SOUZA BOR-

GES”
3412.63.98.0194.01001 6017 GUANA-

BARA A-SUB 2012/156/1953

 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCO-

LO

“FSA - EMPRE-
ENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 

LTDA”
3423.62.26.0160.00000 6636

“PARQUE 
NOVA CAM-

PINAS”
6 2012/156/1451

“LUIZA LAGO-
EIRO” 3263.52.07.2951.01001 4590 “FAZENDA 

TAQUARAL” 49 2012/156/1061
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO 

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

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCO-

LO

“FERNANDO 
JOSE DE 

ANDRADE”
3244.13.99.0177.00000 2819

“ALPHAVIL-
LE CAMPI-

NAS”
16 2012/70/249

 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 Convocação 

  De Maria Servelo Ribeiro - Protocolo n.º 2011/10/43080;  "Compareça o interessado".   
 Campinas, 03 de julho de 2012 

 ANGELA PAULA AMADIO 
 Agente De Apoio Administrativo 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº 2011/10/25.677 - Interessado: SMSP - Assunto: Pre-
gão Presencial nº 014/2012 -   Objeto:   Registro de Preços de Cartuchos e Toners. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações,  AUTORIZO , com ful-
cro na Ata de Registro de Preços nº 083/2012, a despesa no valor total de  R$ 8.050,42 
 (oito mil, cinquenta reais, quarenta e dois centavos), a favor da empresa  Comercial 
Modelocópias Ltda. , para fornecimento dos materiais referente aos itens 05, 13, 14, 
26, 28, 29, 30, 44, 49, 57, 58, 59 e 60. 

 VALDIR TERRAZAN 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 Convocação 

  De Santa Maria Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda - Protocolo n.º 
2006/10/28807, De Shalon Igreja Evangelica da Paz - Protocolo n.º 2006/10/47142, 
De Condominio Residencial Villa Marbella - Protocolo n.º 2006/10/49493, De As-
sociação de Moradores do Jardim Paranapanema - Protocolo n.º 2006/10/49812, De 
Valéria Maria de souza Silva - Protocolo n.º 2006/10/65003, De José Flávio Batista 
Rodrigues - Protocolo n.º 2007/10/4339, De Rafael José Costa Coghi - Protocolo n.º 
2007/10/5869, De Irineu Claúdio da Silva - Protocolo n.º 2007/10/6226, De Marinalva 
Rodrigues dos Santos - Protocolo n.º 2011/10/10717, De Instituto Vivarte - Protocolo 
n.º 2012/10/13026, De Associação do Núcleo Irmãos Sigrist - Fepasa - Protocolo n.º 
2012/10/18529; "Compareçam o interessado".  

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 ANGELA PAULA AMADIO 
 Agente De Apoio Administrativo 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº 2011/10/41.827 Interessado: Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos - SMSP Assunto: Pregão Eletrônico nº 199/2011 Objeto: Regis-
tro de Preços de materiais para iluminação pública.  
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações,  AUTORIZO , com ful-
cro na Ata de Registro de Preços nº 109/2012, a despesa no valor total de  R$ 22.634,55  
(vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos), a favor 
da empresa  KDL Tecnologia em Iluminação Ltda. ME  ,  para fornecimento do ma-
terial referente ao item 30.
 

 VALDIR TERRAZAN 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  DEFERIDOS
 PROT.11/11/16533 LUIZ GIOMO - PROT.12/11/2568 JOSUÉ DE CAMPOS JR - PROT.12/11/2957 MAURI-
CIO DE FREITAS - PROT.12/11/3262 ADMILSON DE S PINTO - PROT.12/11/1380 CARLOS L VEIGA - 
PROT.12/11/3708 HELOISA C DE ALBUQUERQUE - PROT.12/11/3712 SAMUEL D O BARROS

 INDEFERIDO
 PROT.12/11/4670 CM DAHRUJ COM. DE AUTOMOVEIS LTDA

 INDEFIRO COM BASE NO PARAGRAFO 1º DO ARTIGO 35 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2003.
 PROT.11/11/14092 FABIANA S PETITO - PROT.11/10/12151 TELEFONICA - PROT12/11/241 PAULO R GO-
DOY BELTRAME - PROT.02/11704 FERNAMARGAS COM. E ASSIST. TECNICA - PROT.19325/67 ARISTI-
DES RANDI - PROT.276/56 SOC. FEMININA INSTR. E CARIDADE - PROT.14137/87 REUNIÃO CONSTR. 
LTDA - PROT.11/11/9519 FRANCISCO U VIEIRA - PROT.07/11/7661 (SEMURB) AGUINALDO F EVARIS-
TO) - PROT.68/29750 ALBERTO A NASSRALLA - PROT.81/25745 ALEXANDRE H SILVA - PROT.76443/01 
DICKERSON PEREIRA - PROT.65590/97FERNANDA LA GUARDIA - PROT.02/10/4157 CONSIMA INCOR-
PORADORA CONSTR. LTDA - PROT.11/11/11602 OXIPRESS CORTE DE AÇO LTDA - PROT.12/11/455 
ALVARO TASSO - PROT.11/11/10988 CDHU - PROT.75/11744 LUIZ A MIACHON - PROT.10/11/13118 
CRISTIANE M MOREIRA - PROT.00/52090 GABPAR GERMAN BETANCOURT - PROT.70/5366 VIEIRA 
& ZAPPELLINI LTDA

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.6266/56 RUBENS M SARTORI - PROT.33976/92 CELIO PASQUIM - PROT.27519/78 ZORAI-
DE P PASSOS - PROT.11/11/6443 RITA G DE MEDEIROS - PROT.12/11/3829 GELSON J DE AGUIAR - 
PROT.12/11/4543 MARCELO GORAIEB - PROT.12/11/4796 EDERSON L FERRARI - PROT.10321/66 LUIZ 
A V RODRIGUES 
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 COMPAREÇA O INTERESSADO, SITO À AV ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE ATENDI-
MENTO PARA TOMAR CIENCIA.
PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.11/10/22054 RODRIGO CAETANO FONTINI DI SIRIO - INT Nº 39155 
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 ENGº CLOVIS MARTINI 

 Diretor Do Dptº De Uso E Ocupação Do Solo 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  INDEFERIDOS
 PROT.12/10/13886 FENIX COMPONENTES MOTRIZ LTDA - PROT.12/10/12044 RESIDENCIAL P/ IDOSOS 
SÃO CAMILO - PROT.12/10/18904 INTERCAMBIO SÁ LTDA - PROT.12/10/2724 PREGYPSUL COMER-
CIAL LTDA PROT.12/10/16175 SALÃO DE BELEZA DÁTINE S/S LTDA - PROT.12/10/12144 D P E V CON-
SULTORIA DE IMOVEIS LTDA

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.10/10/19657 LUIZ ROBERTO G DO AMARAL - PROT.10/10/19656 LUIZ R G DO AMARAL - 
PROT.11/11/9937 FUAD ABUD - PROT.12/10/16920 S F DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 
- PROT.09/11/7609 SEMURB (PADARIA MANÁ LTDA) - PROT.12/17/1426 G4S ENGª E SISTEMAS 
S/A - PROT.11/11/11953 ESPAÇO KS FESTAS E EVENTOS LTDA - PROT.11/11/3131 L L DE LIMA - 
PROT.12/11/4843 MAR ADM. E EMPREEND. SOCIAIS LTDA - PROT.12/11/4890 MATIAS S DA SILVA 

 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.12/10/16919 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - PROT.12/10/19101 V J CAMP LANCHONETE E 
PASTELARIA LTDA
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 ENGº SERGIO MOREIRA CAMAROTA 

 Diretor Dptº De Controle Urbano 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO   
 A Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS, convoca o 
candidato abaixo relacionado a comparecer impreterivelmente no dia 05/07/2012 na 
Avenida Prefeito Faria Lima nº10 - Parque Itália - Campinas, para que sejam iniciados 
os procedimentos relacionados à contratação.
Perderá os direitos decorrentes dos Concursos Públicos 01/2010, o candidato que não 
atender a essa convocação no prazo aqui estabelecido, com a ressalva constante no 
item 13.6 do edital de abertura.

CANDIDATO EMPREGO CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS ENGENHEIRO JÚNIOR 3º 08:00
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 LAIRCE ANICETO CARDOSO DA SILVA 

 Coordenadora De Recursos Humanos 
  

 EXTRATO DE ADITAMENTO   
  TERMO ADITIVO Nº:  2564/12
 CONTRATANTE:  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
 CONTRATADA:  CLARO S.A
 OBJETO DO TERMO ADITIVO:  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TE-
LEFONIA MÓVEL
 DATA DA ASSINATURA:  14/06/2012
 PRAZO:  12 MESES
 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R $ 18.480,00
 PROTOCOLADO:  2210/11
 LICITAÇÃO:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/10
 

 Campinas, 02 de julho de 2012 
 MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO 

 Diretor Administrativo E Financeiro  
  

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO   
 A Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS, convoca o 
candidato abaixo relacionado a comparecer impreterivelmente no dia 06/07/2012 na 
Avenida Prefeito Faria Lima nº10 - Parque Itália - Campinas, para que sejam iniciados 
os procedimentos relacionados à contratação.
Perderá os direitos decorrentes dos Concursos Públicos 01/2010, o candidato que não 
atender a essa convocação no prazo aqui estabelecido, com a ressalva constante no 
item 13.6 do edital de abertura.

CANDIDATO EMPREGO CLASSIFI-
CAÇÃO

HORÁ-
RIO

ANGÉLICA GONÇALVES DE 
ALMEIDA CRUZ

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
JÚNIOR 12º 08:00

 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 LAIRCE ANICETO CARDOSO DA SILVA 

 Coordenadora De Recursos Humanos 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 RESOLUÇÃO Nº 134/2012   
 O Secretário de Transportes, no uso das suas atribuições legais, e
 CONSIDERANDO  a necessidade de disciplinar o procedimento de emissão do certifi cado 
de permissão da Modalidade Acessível, previsto na Lei Municipal nº 13.775/10 e no Decre-
to nº. 17.106/10, às empresas permissionárias do serviço de utilidade pública de transporte 
individual de passageiros em veículos automotores de aluguel.
 RESOLVE: 
Art. 1º - Para obtenção do Certifi cado de Permissão, as empresas permissionárias da mo-
dalidade acessível, que assinaram os termos de permissão em decorrência da Concorrência 
Pública SETRANSP nº01/2010, deverão entregar os seguintes documentos no Departamen-
to de Atendimento da EMDEC, situado na Rua Dr. Salles Oliveira, nº. 1.028, Vila Industrial, 
Campinas/SP, em dias úteis, das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h00:
I - Cópia comum do Certifi cado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou notas 
fi scais, de cada veículo;
II - Cópia comum das páginas referentes às Especifi cações Técnicas do Manual de Veículo, 
para conferência das informações declaradas em "Termo de Compromisso de Aquisição do 
Veículo";
III - Original do Documento de Informação Cadastral (DIC), da Prefeitura Municipal de 

Campinas, solicitando a inscrição ou alteração como contribuinte do ISSQN na categoria de 
táxi, devidamente preenchido;
§ 1º Após o prazo de 04 (quatro) dias úteis para análise dos documentos entregues pelo 
permissionário à EMDEC, se constatadas falhas ou incorreções, o interessado poderá ser 
notifi cado a prestar os esclarecimentos necessários, sanar eventuais irregularidades ou apre-
sentar o veículo para verifi cação pela EMDEC. 
§ 2º. A EMDEC promoverá anotação no original do Documento de Informação Cadastral 
(DIC) apresentado, confi rmando o pedido da inscrição do permissionário de táxi, sendo 
posteriormente devolvido ao permissionário para que o mesmo providencie a homologação 
junto à Prefeitura Municipal de Campinas.
Art. 2º - Após a entrega dos documentos acima, a EMDEC verifi cará, no prazo de 04 (qua-
tro) dias úteis, a regularidade da documentação. Findo esse prazo o permissionário deverá 
retornar à EMDEC para recolher o preço público, no valor de 30 UFICs, por veículo refe-
rente à vistoria veicular, previsto no inciso X do art. 16 da Lei Municipal nº. 13.775/10 e 
retirar os seguintes documentos:
I - Autorização para emplacamento de cada veículo na categoria aluguel junto à 7º CIRE-
TRAN, consoante artigo 135 do CTB;
II - Autorização para Aferição do Taxímetro junto ao Instituto de Pesos e Medidas - IPEM;
III - Autorização para realização de vistoria veicular no Departamento de Inspeção Veicular 
da EMDEC.
§1º. Para a padronização visual do veículo o permissionário deverá obter o Manual de Pa-
dronização Visual por meio do site www.emdec.com.br - táxi - documentos disponíveis.
§2º. O número da permissão a ser adesivado no veículo constará da autorização de cada 
veículo para realização de vistoria veicular.
Art. 3º - Concluídos o emplacamento dos veículos na categoria aluguel, a colocação da 
padronização visual e a instalação do taxímetro, com a devida aferição, o Permissionário 
deverá submeter os veículos à vistoria no Departamento de Inspeção Veicular da EMDEC, 
situado na Avenida John Boyd Dunlop, 8050, no Jardim Satélite Íris II, em Campinas/SP, no 
horário das 8h00 às 11h00 e das 12h30 às 16h30.
Art. 4º - Após a aprovação de todos os veículos pelo Departamento de Inspeção Veicular 
da EMDEC, o permissionário deverá apresentar os documentos abaixo elencados no De-
partamento de Atendimento da EMDEC, em dias úteis, das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 
16h00, que serão verifi cados pela EMDEC no prazo de 04 (quatro) dias úteis:
I - Cópia comum do Certifi cado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), de cada 
veículo, em nome da empresa permissionária e na categoria aluguel;
II - Cópia comum dos Laudos(s) de Aferição do Taxímetro dos veículos, emitidos pelo 
IPEM;
III - Cópia comum dos Laudos de Aprovação das vistorias, emitidos pelo Departamento de 
Inspeção Veicular da EMDEC;
IV - Cópia comum do Documento de Informação Cadastral (DIC) devidamente homologa-
do pela Prefeitura de Campinas;
§ 1º. Após o prazo de 04 (quatro) dias úteis, para análise dos documentos entregues pela 
empresa permissionária à EMDEC, o permissionário deverá retornar ao Departamento de 
Atendimento da EMDEC e, se constatadas falhas ou incorreções, o interessado será notifi -
cado para sanar as irregularidades.
Art. 5º - Com a regularidade da documentação declarada pela EMDEC, a empresa permis-
sionária deverá aguardar a convocação da EMDEC para a retirada do boleto referente ao 
pagamento da 1ª (primeira) parcela das despesas com instalação e manutenção dos abrigos 
de táxi, prevista no item 3.5 do Termo de Permissão.
Art. 6º - Munido dos comprovantes de pagamento da 1ª (primeira) parcela, citada no artigo 
anterior, a empresa permissionária deverá comparecer na EMDEC para retirar o certifi cado 
de permissão e a fi m de iniciar a operação.
Parágrafo Único: Para a liberação do certifi cado de permissão, descrito no  caput  deste ar-
tigo, a empresa deverá ter no mínimo 10 (dez) condutores auxiliares cadastrados e autori-
zados, conforme as exigências do artigo 7º desta resolução, registrado em sua permissão.
Art. 7º - Para cadastro dos condutores auxiliares a empresa permissionária deverá apresentar 
os documentos abaixo relacionados para emissão do COTAX, que é documento de porte 
obrigatório quando em operação
I - Requerimento do permissionário para vinculação do condutor auxiliar à permissão;
II - 02 fotos 3 x 4 coloridas e recentes;
III - Cópia comum da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria "B" ou superior, 
constando no campo de observações: "Exerce atividade remunerada";
IV - Cópia comum da Cédula de Identidade (RG);
V - Cópia Comum do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
VI - Cópia comum do Título de Eleitor;
VII - Original ou cópia autenticada do Atestado Negativo de Antecedentes Criminais;
VIII - Original ou cópia autenticada do Atestado Negativo de Antecedentes no Prontuário 
Geral Único (PGU);
IX - Cópia comum da Matrícula Termo do condutor do veículo no nome do auxiliar, emitida 
pela 7ª CIRETRAN; 
X - Cópia comum do comprovante de registro em carteira profi ssional com a empresa per-
missionária, quando for empregado dessa empresa, ou cópia autenticada do Contrato de 
Trabalho com o permissionário (com ambas as fi rmas reconhecidas em cartório), quando se 
tratar de auxiliar condutor autônomo;
XI - Cópia comum do Documento de Informação Cadastral homologado pela prefeitura 
(DIC), quando não for funcionário da empresa permissionária;
XII - Cópia comum do comprovante de endereço, para fi ns de correspondência postal; 
XIII - Original da Declaração de não ocupação de empregos e funções públicas;
XIV - Cópia Comum de conclusão de Curso de Qualifi cação, conforme Lei Municipal nº 
13775/2010, artigo 15, parágrafo único;
XV- Cópia comum de Comprovante de Treinamento específi co para veículos adaptados, 
conforme Decreto Municipal nº 17106/2010, artigo 5º, item III.
XVI - Cópia comum de apólice de seguro de vida, conforme determina o parágrafo 5º, do 
artigo 1º, da Lei Municipal n º 13.775/2010.
XVII - Comprovante de pagamento do preço público previsto no inciso II, artigo 16, da Lei 
13.775/10.
§ 1º - No caso do auxiliar condutor já estar regularmente inscrito no Cadastro Municipal de 
Condutores de Táxi, deverão ser apresentados somente os documentos previstos nos incisos 
I, II, X, XV e XVI e o comprovante de pagamento do preço público previsto no inciso V, 
artigo 16, da Lei 13.775/10.
§ 2º - Conforme artigo 25, do Decreto Municipal n º. 17106/2010, o número de condutores 
auxiliares não poderá exceder 03 vezes o número de veículos da empresa, devendo, sempre 
que solicitado, apresentar a relação de condutores que conduziram, ou estão conduzindo, 
cada um dos veículos vinculados à permissão. 
Art. 8º - O prazo de 120 (cento e vinte) dias para apresentação do veículo, nas condições 
declaradas nos Anexos I e III, C, e de toda a documentação, em conformidade com esta 
Resolução, será contado a partir da data de publicação da mesma.
Parágrafo Único - Permanece resguardada a possibilidade de avaliação, pela Setransp/Em-
dec, de dilação de prazo, em situações plenamente justifi cadas.
Art. 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 ANDRÉ ARANHA RIBEIRO 
 Secretário Municipal De Transportes 
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 ESCLARECIMENTO Nº 01   
 Pregão Presencial nº 014/2012 - Protocolo nº 024/2012
 Objeto:  contratação de empresa para a confecção de talões de infração de trânsito e 
transporte.
Considerando o questionamento abaixo apresentado pela GRÁFICA ALIANÇA,no 
dia 03/07/2012, a EMDEC vem prestar o devido esclarecimento:
 Pergunta: No item 2.4.2 (Anexo I) 
2.4.2 -1ª Via Frente: Dados variáveis - Código de Barras padrão Cód:128 alfanuméricos.    
 Resposta:  A área técnica informou que, como descrito no item 2.4.2 do termo de 
referência o código de barras é variável, alfanumérico e expressa o número da folha 
do auto de infração, ou seja cada folha terá o código de barras correspondente ao 
número do AIT.
Considerando que o esclarecimento não afeta a formulação das propostas, fi ca man-
tida a data da sessão. Sendo o que tínhamos a esclarecer, estamos à disposição para 
maiores esclarecimentos.

Campinas, 03 de julho de 2012.
MARIA TRINIDAD PEREZ CARRILLO FOSSA

Gerência Administrativa
PAOLO ROMITI

Diretor Administrativo e Financeiro 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 -Protocolo Nº 574/2012 
 Medi House Ind. Com. Prods. Cir. Hosp.,  para os itens 15,19,20,21 e 23 no valor 
total de R$ 27.585,00 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais). 
 Cir.Fernandes - Com. Mat. Cirurg. Hosp. Soc. Ltda , para os itens 05,11,13,35 e 
36 no valor total de R$ 8.967,20 (oito mil e novecentos e sessenta e sete reais e vinte 
centavos).  
 Giromed Cirúrgica Ltda.,  para os itens 06 e 16 no valor total de R$ 10.640,00 (dez 
mil e seiscentos e quarenta reais). 
 CBS Médico Cientifica Com. & Repres. Ltda.,  para o item 37 no valor total de R$ 
72,10 (setenta e dois reais e dez centavos). 
 Dibrax Comercial Ltda.,  para o item 10 no valor total de R$ 63,00 (sessenta e três reais). 
 Tecno 4 Prods. Hosp. Ltda - EPP.,  para o item 08 no valor total de R$ 11.250,00 
(onze mil e duzentos e cinqüenta reais). 
 Medi House Ind. Com. Prods.   Cir. Hosp.,  para os itens 15,19,20,21 e 23 no valor 
total de R$ 27.585,00 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais). 
 Nacional Comercial Hospitalar Ltda  para o item 26 no valor total de R$ 7.100,00 
(sete mil e cem reais). 
 Max Medical Com. Prods. Méd. e Hosp. Ltda  para o item 12 no valor total de R$ 
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 
 Cremer S/A,  para o item 24 no valor de R$ 5.660,00 (cinco mil e seiscentos e sessenta reais).
 E.Tamussino & Cia Ltda  para os itens 03 e 04 no valor total de R$ 3.600,00 (três 
mil e seiscentos reais). 
 Penteado e Beck Ltda  para o item 02 no valor total de R$ 14.679,36 (catorze mil e 
seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos 
 Guinez Internacional Com. Rep. E Imp. Ltda  para o item 38 no valor de R$ 
1.160,00 (um mil e cento e sessenta reais).
 Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda  para os itens 14 e 34 no valor total de R$ 
17.587,50 (dezesete mil e quinhentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos).   
 -Protocolo Nº594/2012 
 Limeira Com. Art. Ortop. Repres. Ltda,  para o item 02 no valor total de R$ 4.100,00 
( quatro mil e cem reais).

Campinas, 03 de julho de 2012.
 WILSON NORATO DA SILVA 
 Presidente em exercíciod o HMMG 

 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 Processo Licitatório Nº 015/2012 - Pregão Eletrônico Nº 011/2012 

 Objeto: Registro de preços de sistemas de comunicação sem fi o para rede local inte-
grados e gerenciados por sistema controlador centralizado, baseado no padrão "WiFi". 
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto 
no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002,  HOMOLOGO  o Pregão 
Eletrônico nº. 011/2012, e ratifi co a adjudicação do seu objeto em favor da empresa 
 SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS - TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO E COMUNICAÇÕES CORPORATIVAS LTDA. , no valor total de R$ 
1.890.001,00 (um milhão oitocentos e noventa mil e um real).
Publique-se.
 

 PEDRO JAIME ZILLER ARAÚJO 
 Diretor Presidente 

  

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 Pregão Eletrônico Nº. 019/2012 - Processo Licitatório N°. 023/2012 

  OBJETO:  Contratação, por um período de 12 (doze) meses, de empresa para pres-
tação de Serviços Médicos Especializados em Saúde Ocupacional e Medicina do 
Trabalho: "PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 
- PCMSO, Exames médicos clínicos e Elaboração do PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 
PREVIDENCIÁRIO - PPP",
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  19/07/2012, às 09h.
O edital estará disponível aos interessados através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.ima.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Área de 
Licitações, das 9h às 12 h e das 13h às 16h, na sede da IMA, situada à Rua Ataliba 
Camargo Andrade, 47, Cambuí, Campinas-SP, pelo telefone (19) 3755 6509, fax (19) 
3755 6514 e e-mail: ima.pregao@ima.sp.gov.br. 
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 MARILIA CASTANHEIRA BENATTI 

 Pregoeira 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 RESUMO DE CONTRATO   
 Contrato n. 2012/5450; Pregão nº. 149/2011; Contratada: Construtora Estrutural Ltda; 
objeto: Prestação de serviços de recomposição de vias públicas no município de Cam-
pinas e seus Distritos, com fornecimento de materiais, mão-de-obra, máquinas, veícu-
los e equipamentos; vigência: 02/072012 até 06/09/2012; valor total: R$ 7.471.286,04.
Contrato n. 2012/5454; Pregão Eletrônico nº 67/2012; Contratada: Adepal Equipa-
mentos e Componentes Ltda EPP; objeto: Aquisição de vávulas de retenção com fl an-
ges, tipo portinhola única para líquido sólido em suspensão; vigência: 150 dias; valor 
total: R$ 496.989,85. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES   

  

 REVOGAÇÃO   
  Pregão nº 2012/94 - Eletrônico . Objeto: Aquisição de medidor ultrassônico de vazão 
portátil. Comunicamos aos interessados a revogação dessa licitação, pelo motivo de 
desclassifi cação de todas as propostas, por não atenderem a especifi cação SANASA, 
de acordo com artigo 49 "caput" da Lei 8.666/93. 
   Pregão nº 2011/223- Eletrônico . Objeto: Prestação de serviços de instalação de sis-
tema de alarme de falta de energia em 12 estações que contemplam proteção catódica. 
Comunicamos aos interessados a revogação dessa licitação, por razões de interesse 
público, de acordo com artigo 49 "caput" da Lei 8.666/93. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

  

 RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
   Para atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 8.666/93 

torna público o(s) preço(s) registrado(s) no(s) resumo(s) de ata(s):
 Pregão nº 61/2011;  Empresa: Wastec Brasil Indústria e Comércio de Produtos Quími-
cos Ltda, Objeto: Neutralizador de Odores; R$ 21,20/L; Ata Registrada :  25/07/2011; 
Vigência: 12 meses. 
 Pregão nº 100/2011;  Empresa: LW Comércio de Produtos Químicos Ltda, Objeto: 
Hipoclorito de sódio; R$ 0,76/Kg; Ata Registrada :  25/07/2011; Vigência: 12 meses.
 Pregão nº 91/2011;  Empresa: Amonex Do Brasil Indústria e Comércio Ltda; Ob-
jeto: Hidróxido de cálcio em suspensão 20% granel; R$ 0,473/Kg; Ata Registrada : 
 26/07/2011; Vigência: 06 meses. 
 Pregão nº 107/2011;  Empresa: Ferro e Aço Vitória Ltda - EPP; Objeto: Bloco de con-
creto simples, com dois furos, para alvenaria aparente, sem função estrutural, classe 
A, resistência mínima 2 MPA, dimensões reais e coordenadas p/ execução de alvenaria 
modulares: 9 X 19 X 39CM R$ 2,12/PC; Bloco de concreto simples, com dois furos, 
para alvenaria aparente, com função estrutural, classe A, resistência mínima 6 MPA, 
com dimensões reais e coordenadas p/ execução de alvenaria modulares: 190 X 190 X 
390MM R$ 3,55/PC; Ata Registrada: 26/07/2011; Vigência: 06 meses.
 Pregão nº 143/2011;  Empresa: Tigre S/A Tubos e Conexões; Preço Unitário Registrado; 
Lote 01: Objeto: Tubo PVC Liso PB JEI/JERI Ocre DN 250mm, R$ 27,40/m; Tubo 
PVC Liso PB JEI/JERI Ocre DN 100mm, R$ 5,01/m; Tubo PVC Liso PB JEI/JERI Ocre 
DN 200mm, R$ 16,14/m; Tubo PVC Liso PB JEI/JERI Ocre DN 150mm, R$ 10,36/m; 
Lote 06: Tubo PVC Rígido JS Marrom DN 20mm (3/4"), R$ 0,84/m; Tubo PVC Rígi-
do JS Marrom DN 25mm (1"), R$ 1,33/m; Tubo PVC Rígido JS Marrom DN 32mm 
(1.1/4"), R$ 1,91/m; Tubo PVC Rígido JS Marrom DN 40mm (1.1/2"), R$ 2,96/m; Tubo 
PVC Rígido JS Marrom DN 60mm (2.1/2"), R$ 6,29/m; Tubo PVC Rígido JS Marrom 
DN 75mm (3"), R$ 7,91/m; Ata Registrada: 11/10/2011; Vigência: 06 meses. Empresa: 
Multilit Indústria e Comércio Ltda; Preço Unitário Registrado; Lote 03: Objeto: Tubo 
PVC PBJE Branco DN 75mm, R$ 2,61/m; Tubo PVC PBJE Branco DN 100mm, R$ 
3,68/m; Lote 04: Tudo PVC Rígido JS Branco DEN 50mm, R$ 1,55/m; Lote 08: Tubo 
PVC Rígido PBA JEI/JERI DN 50mm, R$ 4,40/m; Tubo PVC Rígido PBA JEI/JERI 
DN 75mm, R$ 8,95/m; Tubo PVC Rígido PBA JEI/JERI DN 100mm, R$ 14,74/m; 
Ata Registrada: 13/10/2011; Vigência: 06 meses. Empresa: Asperbras Bahia Ltda; Preço 
Unitário Registrado; Lote 05: Objeto: Tubo PVC Rígido JEI Defofo DN 150mm, R$ 
23,28/m; Tubo PVC Rígido JEI Defofo DN 200mm, R$ 39,21/m; Tubo PVC Rígido 
JEI Defofo DN 250mm, R$ 59,40/m; Ata Registrada: 11/10/2011; Vigência: 06 meses. 
Empresa: Corr Plastik Indústrial Ltda; Preço Unitário Registrado; Lote 02: Objeto: Tubo 
PVC Liso PB JEI/JERI Ocre DN 400mm, R$ 75,00/m; Lote 09: Tubo PVC Liso PB JEI/
JERI Ocre DN 300mm, R$ 45,00/m; Ata Registrada: 11/10/2011; Vigência: 06 meses. 
Empresa: Inovações Rafaelli Construção Ltda EPP; Preço Unitário Registrado; Lote 07: 
Objeto: Tubo PVC Rígido PBA JE DN 125mm, R$ 35,14/m; Tubo PVC Rígido PBA 
JE DN 140mm, R$ 58,21/m; Tubo PVC Rígido PBA JE DN 180mm, R$ 91,39/m; Ata 
Registrada: 11/10/2011; Vigência: 06 meses
 Pregão nº 174/2011;  Empresa: Cal Arco Iris Ltda; Preço Unitário Registrado; Objeto: 
Cal virgem extra, R$ 0,439/KG; Cal hidratada granel, R$ 0,394/KG; Cal hidratada, R$ 
0,385/KG; Ata Registrada: 26/10/2011; Vigência: 12 meses. 
 Pregão nº 179/2011;  Empresa: Madecarbo Indústria e Comércio Ltda; Preço Unitário 
Registrado; Objeto: Carvão vegetal ativado pulverizado, R$ 5,10/KG; Ata Registrada: 
26/10/2011; Vigência: 12 meses. 
 Pregão nº 154/2011;  Empresa: Prot Cap Artigos Para Proteção Industrial Ltda; Lote 
10: Objeto: Óculos segurança ampla visão R$ 13,00/PÇ; Óculos segurança c/ proteção 
lateral articulada R$ 20,00/PÇ; Óculos segurança p/ eletricista R$ R$ 23,00/PÇ, Ócu-
los segurança p/ eletricista (Incolor) R$ R$ 20,00/PÇ; Ata Registrada: 27/10/2011; 
Vigência: 12 meses.Empresa: Leal Camp Comércio de Equipamentos de Segurança 
Ltda EPP; Lote 06: Objeto: Luva hexanol 60cm R$ 12,83/CJ; Lote 09: Mcacão pro-
tetor c/ capuz extra grande R$ 11,97/PC; Mcacão protetor c/ capuz grande R$ 11,97/
PC; Ata Registrada: 27/10/2011; Vigência: 12 meses. Empresa: Lubeka Indústria e 
Comercio Ltda; Lote 04: Objeto: Filtro 275 ST P2 P/ respirador combitox R$ 20,20/
PC; Filtro p/gás modelo 900 A2B2E2K1-P2- Drager R$ 96,21/PC; Filtro 300 ABEK-
15 P/Mascara Fuga PARAT 3200 - Drager R$ 76,29/PC; Mascara Fuga PARAT 3200 
- Drager R$ 264,57/PC; Lote 09: Luva PVC Cano Longo 70CM C/ Forro R$ 14,87/
PC; Ata Registrada: 27/10/2011; Vigência: 12 meses.Empresa: Indústria e Comércio 
Leal Ltda; Lote 03: Objeto: Cinto Segurança Tipo Paraquedista Tamanho 2 R$ 335,36/
PC; Cinto Segurança Tipo Paraquedista Tamanho 1 R$ 335,36/PC; Dispositivo de 
Trava Queda Segurança-240MM R$ 93,90/PC; Talabarte de Segurança R$ 76,65/PC; 
Talabarte em Y R$ 153,31/PC; Lote 05: Objeto: Luva borracha cano médio G R$ 
1,27/CJ; Luva borracha cano médio GG R$ 1,27/CJ; Luva borracha cano médio M R$ 
1,27/CJ; Luva látex sintético nitrílico G R$ 2,72/CJ; Luva látex sintético nitrílico M 
R$ 2,72/CJ; Luva látex sintético nitrílico XG R$ 2,72/CJ; Ata Registrada: 27/10/2011; 
Vigência: 12 meses. Empresa: MG Candido ME; Lote 02: Objeto: Calça Trevira KP-
500 c/bota 38/39 T. pequeno R$ 109,70/PC; Calça Trevira KP-500 c/bota 42/43 T. 
grande R$ 109,70/PC; Calça Trevira KP-500 c/bota 44/45 T. GG R$ 109,70/PC; Capa 
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de Chuva Trevira KP-300 c/ Capuz n. 56 R$ 27,81/PC; Japona c/ Capuz Fixo Trevira 
KP-500 - T. Grande R$ 25,61/PC; Japona c/ capuz Trevira KP-500 e Luva PVC - T. 
Grande R$ 25,61/PC; Japona c/ capuz Trevira KP-500 e Luva PVC - T. Pequeno R$ 
25,61/PC; Ata Registrada: 27/10/2011; Vigência: 12 meses. Empresa: Dadalto Artcou-
ro Ltda EPP; Lote 01: Objeto: Avental raspa de couro R$ 11,93/PC; Luva vaqueta 
tipo petroleiro R$ 9,30/CJ; Luva raspa couro cano médio R$ 5,54/CJ; Ata Registrada: 
27/10/2011; Vigência: 12 meses.
 Pregão nº 12/2011 ; Empresa: Comave Comércio de Madeira Velasques Ltda - EPP; 
Preço Unitário Registrado; Objeto: Viga Garapa 60 X 120MM, R$ 13,20/m; Viga 
Garapa 60 X 160MM, R$ 18,50/m; Ata Registrada: 27/10/2011; Vigência: 12 meses. 
 Pregão nº 35/2012;  Empresa: Italy Válvulas E Metais Ltda; Preço Unitário Regis-
trado; Lote 01: Objeto: Registro Liga De Cobre Gav. Vol. Dn 20 (3/4") R$ 14,96/Pç; 
Registro Liga De Cobre Gav. Vol. Dn 25 (1") R$ 24,38/Pç; Registro Liga De Cobre 
Gav. Vol. Dn 75 (3") R$ 201,95/Pç; Lote 02: Objeto: Registro Liga De Cobre Pressão 
Borb. Dn 15 (1/2") R$ 21,55/Pç; Registro Liga De Cobre Pressão Borb. Dn 20 (3/4") 
R$ 15,51/Pç; Registro Liga De Cobre Pressão Cab. Dn 25 (1") R$ 40,99/Pç; Lote 03: 
Objeto: Ferrule Tipo Derivador Latão Dn 20mm (3/4") R$ 14,34/Pç; Ferrule Tipo 
Derivador Latão Dn 25mm (1") R$ 22,30/Pç; Lote 04: Objeto: Válvula Bronze Esfera 
Dn 50mm (2") R$ 260,00/Pç; Lote 05: Objeto: Válvula Aço Carbono Esfera Dn 75mm 
(3") R$ 403,00/Pç; Lote 06: Objeto: Válvula Aço Carbono Esfera Dn 15mm (1/2") R$ 
36,94/Pç; Válvula Aço Carbono Esfera Dn 20mm (3/4") R$ 42,03/Pç; Ata Registrada: 
09/04/2012; Vigência: 06 Meses. 
 Pregão nº 32/2012;  Empresa: Multilit Indústria e Comércio Ltda; Lote 04; Preço 
Unitário Registrado; Objeto: Tubo PVC PBJE Bbranco DN 75MM R$ 2,71/M; Tubo 
PVC PBJE Branco DN 100MM R$ 3,81/M;; Ata Registrada: 12/04/2012; Vigência: 
12 meses. Empresa: Inovações Rafaelli Construção Ltda EPP; Lote 08; Preço Unitário 
Registrado; Objeto: Tubo Pvc Rigido Pba Je Dn 125mm R$ 45,32/M; Tubo Pvc Rigi-
do Pba Je Dn 140mm R$ 59,09/M; Ata Registrada: 10/04/2012; Vigência: 12 meses. 
Empresa: Icatubos Indústria e Comércio de Plástico Ltda; Lote 05; Preço Unitário Re-
gistrado; Objeto: Tubo PVC PBJE Branco DN 50MM R$ 1,83/M; Lote 07; Tubo PVC 
Rígido JS Marrom DN 20MM (3/4") R$ 0,90/M; Tubo PVC Rígido JS Marrom DN 
25MM (1") R$ 1,48/M; Tubo PVC Rígido JS Marrom DN 40MM (1.1/2") R$ 3,30/M; 
Ata Registrada: 11/04/2012; Vigência: 12 meses. Empresa: Asperbrás Bahia Ltda; 
Lote 01; Preço Unitário Registrado; Objeto: Tubo PVC Liso PB JEI/JERI OCRE DN 
250MM R$ 28,13/M; Tubo PVC Liso PB JEI/JERI OCRE DN 100MM R$ 5,45/M; 
Tubo PVC Liso PB JEI/JERI OCRE DN 200MM R$ 17,33/M; Tubo PVC Liso PB 
JEI/JERI OCRE DN 150MM R$ 10,83/M; Lote 09; Tubo PVC Rígido PBA JEI/JERI 
DN 50MM R$ 4,88/M; Tubo PVC Rígido PBA JEI/JERI DN 75MM R$ 9,60/M; Tubo 
PVC Rígido PBA JEI/JERI DN 100MM R$ 15,90/M; Ata Registrada: 12/04/2012; 
Vigência: 12 meses. Empresa: Corr Plastic Industrial Ltda; Lote 02; Preço Unitário 
Registrado; Objeto: Tubo PVC Liso PB JEI/JERI OCRE DN 400MM R$ 73,88/M; 
Lote 03; Tubo PVC Liso PB JEI/JERI OCRE DN 300MM R$ 45,27/M; Lote 06; Tubo 
PVC Rígido JEI Defofo DN 150MM R$ 25,76/M; Tubo PVC Rígido JEI Defofo DN 
250 R$ 66,78/M; Ata Registrada: 12/04/2012; Vigência: 12 meses. 
 Pregão nº 64/2012;  Empresa: Glotec Controle de Odores Ltda; Preço Unitário Re-
gistrado; Objeto: Neutralizador de odores R$ 21,40/L; Ata Registrada: 20/04/2012; 
Vigência: 12 Meses.  

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 PORTARIA Nº 070 DE 03 DE JULHO DE 2012   
 O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições 
de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8 da Lei Municipal 
nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974, 
 RESOLVE: 
Artigo 1º) Com base nas informações e demais elementos que instruem o protocolo, 
DEFERIR a LICENÇA PRÊMIO, conforme solicitado, ao servidor relacionado abaixo: 
REQUERENTE: PROTOCOLO Nº
SEBASTIÃO JULIO GUIDORIZZI - 5523/2012
Artigo 2º) A presente Portaria vigora em 29.06.2012.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 CELSO LORENA DE MELLO 

 PRESIDENTE 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 PUBLICAÇÃO DE ATO DA MESA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMPINAS 2012   
  ATO DA MESA Nº 42/2012  - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campinas, 
no uso de suas atribuições legais e, considerando as determinações contidas na Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2.011 (Lei de Acesso à Informação);
RESOLVE:
 I -  Instituir o Grupo de Trabalho da Lei de Acesso à Informação, com o objetivo de 
discutir e articular ações que viabilizem a implementação da Lei nº 12.527/11, no 
âmbito da Câmara Municipal de Campinas;
 II  - O Grupo de Trabalho da Lei de Acesso à Informação será integrado por um servi-
dor de cada um dos seguintes setores do Legislativo:
- Gabinete da Presidência;
- Procuradoria Judicial;
- Ouvidoria;
- Assessoria de Imprensa;
- Coordenadoria de Administração Pessoal;
- Coordenadoria de Serviços Legislativos;
- Centro de Documentação e Registro;
- Unidade de Informática;
- Divisão de Contabilidade e Finanças;
- Divisão de Suprimentos.
 III  - Os representantes - titulares e suplentes - serão indicados pelas chefi as dos setores 
e designados por portaria do Diretor Geral, dentro do prazo de trinta dias.
 IV  - Caberá ao Grupo de Trabalho articular os setores da Câmara Municipal a fi m de 
viabilizar a divulgação das informações de interesse coletivo ou geral por elas produ-

zidas ou custodiadas, a exemplo:
- registros das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones dos res-
pectivos setores e horário de funcionamento e atendimento ao público;
- registro de quaisquer repasses ou transferência de recursos fi nanceiros;
- registro das despesas;
- informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive editais e resultados, 
bem como os contratos celebrados;
- dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras;
- respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
 V  - A divulgação de informações deverá ser promovida em locais de fácil acesso, 
sendo obrigatória a disponibilização das informações no portal de divulgação da Lei 
de Acesso à Informação na internet.
 VI  - O Grupo de Trabalho iniciará seus trabalhos imediatamente após sua constituição, 
devendo apresentar relatório das medidas implementadas ao fi nal dos trabalhos, bem 
como indicar as medidas que eventualmente não tenham sido implementadas satisfa-
toriamente em tempo hábil, com o apontamento das difi culdades encontradas.
 VII  - O prazo fi nal para a conclusão dos trabalhos é até o fi nal do mês de outubro do 
corrente ano.
 VIII  - O Grupo de Trabalho, a fi m de cumprir seus objetivos, poderá requisitar a parti-
cipação de quaisquer servidores da Câmara Municipal de Campinas em suas reuniões.
 IX -  Dê-se ciência
 X  - Publique-se
 XI  - Cumpra-se

 Campinas, 29 de junho de 2.012. 
 THIAGO FERRARI

  Presidente 
 PROFESSOR ALBERTO

  1º Secretário 
 PAULO OYA 

  2º Secretário  

  

 CANCELAMENTO DA 22ª REUNIÃO SOLENE   
 Fica cancelada a 22a. Reunião Solene, que seria realizada no dia 06 de julho de 2012 
(sexta-feira), às 19:30hs, na Igreja Batista Vida Nova, situada na Rua Expedicionário 
Paulo Tancini, 98 - Bonfi m, oportunidade em que seria entregue Título de Cidadão 
Campineiro a Paulo Petrizi.
 

 Campinas, 03 de julho de 2012 
 THIAGO FERRARI 

 Presidente 
  

 PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DA PRESIDÊNCIA 2012   
  PORTARIA DA PRESIDÊNCIA No. 33/2012  - O EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
VEREADOR THIAGO DE MORAES FERRARI, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO,
R E S O L V E:
1. No mês de julho de 2012, os setores internos da Secretaria da Câmara funcionarão 
das 12h às 18h. 
2. DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.

Campinas, 02 de julho de 2012.
THIAGO DE MORAES FERRARI 

PRESIDENTE
 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA   
 A  PRÓ - VISÃO SOCIEDADE CAMPINEIRA DE ATEND. AO DEF. VISUAL -
-CNPJ 51.917.995/0001-90,  CONVOCA  a diretoria e seus sócios contribuintes para 
 Assembléia Geral Ordinária  a ser realizada no  dia 10/07/2012 , ás 19:00 hr, na sede 
da entidade, á Av. Antonio Carlos Salles Júnior, 580 - Jd Proença.  ASSUNTOS : pres-
tação de contas 1º. ano de mandato e assuntos gerais.
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