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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 DECRETO Nº 17.326 DE 16 DE MAIO DE 2011 
 INSTITUI O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO NO MUNICÍPIO DE CAM-

PINAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 DECRETA: 
 Art. 1°  Fica instituído o Diário Ofi cial Eletrônico no Município de Campinas, que será 
veiculado na Rede Mundial de Computadores -  Internet .
 Art. 2º  As publicações ofi ciais dos órgãos da administração direta e indireta do Município 
e do Poder Legislativo Municipal serão veiculadas, exclusivamente, pelo Diário Ofi cial 
Eletrônico.
 § 1º  O Diário Ofi cial Eletrônico poderá ser consultado por qualquer interessado com equi-
pamento que permita acesso à  internet , sem custos e independentemente de qualquer tipo de 
cadastramento, no endereço www.campinas.sp.gov.br.
 § 2º  Até o dia 31 de julho de 2011 a edição do Diário Ofi cial Eletrônico terá versão impressa, 
com tiragem mínima de 100 (cem) exemplares. 
 Art. 3º  Compete ao Gabinete do Prefeito, sem prejuízo das atribuições previstas na legisla-
ção municipal, coordenar os atos necessários para a elaboração do Diário Ofi cial Eletrônico, 
cabendo ao titular da Pasta de Chefi a de Gabinete do Prefeito a responsabilidade pela publi-
cação, periodicidade, regularidade e veiculação eletrônica.
 Parágrafo único.  As atribuições de que trata o  caput  deste artigo poderão ser delegadas por 
ato do titular da Pasta de Chefi a de Gabinete do Prefeito.
 Art. 4º  A periodicidade do Diário Ofi cial Eletrônico será determinada segundo o interesse 
público e a demanda das matérias, respeitado o mínimo de uma edição semanal.
 § 1º  Será considerada como data de publicação a data de disponibilização do Diário Ofi cial 
Eletrônico na  Internet.  
 § 2º  As edições do Diário Ofi cial Eletrônico deverão ser disponibilizadas a partir das 10:00 
h(dez) horas, de segunda a sexta-feira, exceto nos dias em que não houver expediente nos 
órgãos públicos municipais. 
 § 3º  No caso de indisponibilidade do Diário Ofi cial Eletrônico por motivos técnicos por 
mais de 02 (duas) horas, na data de sua publicação, observado o disposto no § 2º deste arti-
go, será considerada como data de publicação a data de efetiva disponibilização da edição 
do Diário Ofi cial Eletrônico, nos termos do §§ 1º e 2º deste artigo.
 § 4º  Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o Gabinete do Prefeito deverá fazer constar, 
nas 3 (três) edições posteriores do Diário Ofi cial Eletrônico, a data de publicação efetiva 
da edição.
 Art. 5º  A publicação do Diário Ofi cial Eletrônico atenderá aos requisitos de autenticidade, integri-
dade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP 
Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
 § 1°  O conteúdo das publicações do Diário Ofi cial Eletrônico será assinado digitalmente 
com base em certifi cado emitido por autoridade certifi cadora credenciada.
 § 2º  As informações a serem disponibilizadas no Diário Ofi cial Eletrônico somente serão 
publicadas após prévio armazenamento eletrônico, mediante emprego de recursos criptográ-
fi cos destinados à cifragem e impedimento de alteração dos conteúdos, medida que assegura 
autenticidade, integridade e validade jurídica à publicação.
 Art. 6º  As publicações no Diário Ofi cial Eletrônico deverão ser protegidas por sistema de 
segurança de acesso e armazenadas em meio que garanta a preservação e integridade dos 
dados para fi ns de arquivamento permanente.
 Art. 7°  Compete a cada órgão do Poder Executivo e do Poder Legislativo, no âmbito de suas 
atribuições, a remessa de matérias para veiculação no Diário Ofi cial Eletrônico, responsabi-
lizando-se pelo conteúdo do material divulgado.
 § 1°  A autoridade máxima de cada órgão deverá designar os servidores responsáveis pela 
remessa de matérias para publicação no Diário Ofi cial Eletrônico.
 § 2º  Os servidores de que trata o § 1°deste artigo deverão rubricar as matérias a serem pu-
blicadas no Diário Ofi cial Eletrônico.
 § 3º  O Gabinete do Prefeito deverá manter atualizado o cadastro dos servidores de que trata 
o § 1°deste artigo.
 Art. 8º  As matérias somente serão publicadas no dia seguinte ao seu encaminhamento se 
enviadas no período das 8:00h às 17:00h (oito às dezessete horas) do dia anterior ao da 
publicação, em formato previamente estabelecido.
 Art. 9º  Os direitos autorais e de publicação do Diário Ofi cial Eletrônico, instituído por este 
Decreto, fi cam reservados à Prefeitura Municipal de Campinas.
 Art. 10.  Fica proibida a comercialização das edições do Diário Ofi cial Eletrônico.
 Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 12.  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
 ANTONIO CARIA NETO 
 Secretário De Assuntos Jurídicos 

 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, 
DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO Nº 11/10/4379, EM NOME DA IMA, E PUBLICADO NA 
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 

 DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS 
 Secretária-Chefe Do Gabinete Do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 

 Direitor Do Departamento De Consultoria Geral 

 DECRETO Nº 17.327 DE 16 DE MAIO DE 2011 
 ESTABLECE NOVOS PREÇOS PÚBLICOS PARA AQUISIÇÃO DO CARTÃO 

DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais e, 
 CONSIDERANDO  as disposições do Decreto nº 11.773, de 30 de março de 1995,
 DECRETA: 
 Art. 1°  Fica estipulado o preço de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) para a venda do cartão/
folha de estacionamento rotativo, em vias e logradouros públicos do Município de Campinas.
 Art. 2º  Este decreto entra em vigor em 17 de maio de 2011.

 Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 17.066, 
de 11 de maio de 2010. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
 ANTONIO CARIA NETO 
 Secretário De Assuntos Jurídicos 

 SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS 
 Secretário De Transportes 

 PAULO MALLMANN 
 Secretário De Finanças 

 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU-
RÍDICOS, DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO Nº 11/10/18.292, EM NOME DE SECRETA-
RIA DE TRANSPORTES, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. 

 DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS 
 Secretária-Chefe Do Gabinete Do Prefeito 
 MATHEUS MITRAUD JÚNIOR 

 Coordenador Setorial Técnico-Legislativo 

 DECRETO Nº 17.328 DE 16 DE MAIO DE 2011 
 DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE UMA VIA PÚBLICA, NO MUNI-

CÍPIO DE CAMPINAS 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.650, de 05 de outubro de 2006, que dispõe sobre 
a identifi cação provisória dos logradouros públicos do Município,
DECRETA: 
 Art. 1°  Fica denominada Avenida Petrona Recalde a Avenida 01 do loteamento Núcleo Resi-
dencial Nossa Senhora Aparecida, com início e término nas divisas do loteamento.
 Art. 2  °  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3  °  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
 ANTONIO CARIA NETO 
 Secretário De Assuntos Jurídicos 

 ALAIR ROBERTO DE GODOY 
 Secretário De Planejamento E Desenvolvimento Urbano 

 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO LEGISLATIVA, DO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA GERAL, DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 2011/08/1745, 
EM NOME DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, VEREADOR DÁRIO SAADI E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHE-
FIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 

 DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS 
 Secretária-Chefe Do Gabinete Do Prefeito 
 MATHEUS MITRAUD JÚNIOR 

 Coordenador Setorial Técnico-Legislativo 

 DECRETO Nº 17.329 DE 16 DE MAIO DE 2011 
 DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO DEPARTA-

MENTO DE INFORMATIZAÇÃO (DEINFO) DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE CHEFIA DE GABINETE. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO as disposições do artigo 75, inc. VIII da Lei Orgânica do Município de 
Campinas e artigo 23 da Lei nº 10.248, de 15 de setembro de 1999,
DECRETA: 
 Art. 1°  Compete ao Departamento de Informatização:
I - promover o atendimento descentralizado ao municípe e o aprimoramento dos processos 
e sistemas administrativos;
II - elaborar e gerenciar o Plano de Metas de Informatização do Serviço Público Municipal 
por intermédio do Comitê Executivo de Informática, integrado por representantes nomeados 
pelo Prefeito Municipal de Campinas;
III - coordenar as relações do Poder Executivo com os prestadores de serviço na área de 
informática;
IV - planejar, normatizar, padronizar, integrar e gerir a implantação, manutenção e utilização 
do parque computacional da Administração Direta do Município de Campinas, compreen-
dido por computadores, sistemas de impressão, programas de computadores, infraestrutura 
de rede de computadores e demais equipamentos e sofwares realacionados, tecnologias de 
Informação e Comunicação relacionadas;
V - planejar, gerir, manter a infraestrutura de telecomunicações utilizada para interconectar 
as unidades da Administração Direta do Município de Campinas, diretamente ou através de 
contratação de empresa prestadora de Serviço de Telecomunicação autorização pela Anatel;
VI - normatizar, padronizar e integrar a infraestrutura de telecomunicações utilizada pelas 
unidades da Administração Direta do Município de Campinas;
VII - normatizar, regular, padronizar e gerir atividades, metodologias e tecnologias relacio-
nadas à moldagem e melhoria nos processos de trabalho, bem como defi nir os padrões e 
indicadores de qualidade;
VIII - representar o Município de Campinas junto a òrgãos estaduais e federais nos assuntos 
relacionados a Tecnologias de Informação e Telecomunicações;
IX - pesquisar inovações, com intuito de promover a racionalização e a melhoria constante 
na utilização dos recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação.
 Art. 2°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3°  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
 ANTONIO CARIA NETO 
 Secretário De Assuntos Jurídicos 

 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA GE-
RAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 
2011/10/16047, EM NOME DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO.
 

 DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS 
 Secretária-Chefe Do Gabinete Do Prefeito 
 MATHEUS MITRAUD JÚNIOR 

 Coordenador Setorial Técnico-Legislativo 
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 DECRETO Nº 17.330 DE 16 DE MAIO DE 2011 
 DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO PARA AQUISI-
ÇÃO, CONTRATAÇÃO, LOCAÇÃO, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, 
EMPRÉSTIMO, DOAÇÃO, RECEPÇÃO DE DOAÇÃO, ASSIM COMO 
DEMAIS AJUSTES QUE ENVOLVAM EQUIPAMENTOS, SOFTWARES 
OU SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICA-

ÇÃO, PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Os protocolados administrativos de iniciativa dos órgãos da Administração 
Direta do Município de Campinas que tratem de aquisição, contratação, locação, ce-
lebração de convênio, empréstimo, doação, recepção de doação, assim como demais 
ajustes que envolvam equipamentos, softwares ou serviços de tecnologia de informa-
ção e comunicação junto a empresas e demais instituições privadas ou públicas, bem 
como à Informática de Municípios Associados - IMA, independentemente da origem 
dos recursos fi nanceiros, deverão ser submetidos à análise prévia do Departamento de 
Informatização - DEINFO.
Art. 2º Caberá ao Diretor do Departamento de Informatização - DEINFO as análises 
técnicas e de compatibilidade de preços dos produtos e serviços e sua conformidade 
com a política de informática do Município.
Art. 3º No caso de despesas que ultrapassem 28.000 UFICs, a aquisição ou a locação 
deverá ser submetida à aprovação fi nal da Secretaria Municipal de Chefi a de Gabinete 
do Prefeito, pelo seu titular, após realizada a análise prévia de que trata o art. 1º deste 
Decreto.
Parágrafo único - Após a aprovação técnica do DEINFO e autorização da despesa, 
os órgãos da Administração Pública do Município de Campinas fi cam autorizados a 
prosseguir no processo administrativo de compra ou locação.
Art. 4º Ficam também submetidas às normas deste Decreto os procedimentos de dis-
pensa e inexigibilidade de licitação referente à aquisição, contratação, locação, cele-
bração de convênio, empréstimo ou doação de equipamentos, softwares ou serviços de 
tecnologia de informação e comunicação.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
16.161, de 29 de fevereiro de 2008. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
 ANTONIO CARIA NETO 
 Secretário De Assuntos Jurídicos 

 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU-
RÍDICOS, DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 2011/10/11103, EM 
NOME DO DEPARTAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO - DEINFO, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DO GABINE-
TE DO PREFEITO. 

 DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS 
 Secretária-Chefe Do Gabinete Do Prefeito 
 MATHEUS MITRAUD JÚNIOR 

 Coordenador Setorial Técnico-Legislativo 

 DECRETO Nº 17.331 DE 16 DE MAIO DE 2011 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 267.877.627,81 (duzentos e sessenta e sete 
milhões, oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

oitenta e um centavos) ao Orçamento Programa dos Fundos Previdenciá-
rio e Financeiro - CAMPREV. 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º $ 1º da Lei nº 13.988 de 28 de Dezembro de 2.010,
 DECRETA : 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 267.877.627,81 (duzentos 
e sessenta e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais 
e oitenta um centavos) ao Orçamento-Programa dos Fundos Previdenciário e Finan-
ceiro - CAMPREV, nas seguintes classifi cações:
 533300 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV 
 53301 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV 
09.272.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
04.600.000 RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES ............. R$ 100.172,41
319003 PENSÕES
04.600.000 RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES ............. R$ 140.164,24
 543300 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV 
 54301 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV 
09.272.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
04.600.000 RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES ...... R$ 214.570.069,55
319003 PENSÕES
04.600.000 RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES ........ R$ 53.041.021,61
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
04.600.000 RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES ............... R$ 26.200,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...................................................................................... R$ 267.877.627,81  

 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 533300 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV 
 53301 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV 
09.272.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
04.600.000 RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES ............. R$ 100.172,41
339003 PENSÕES
04.600.000 RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES ............. R$ 140.164,24
 543300 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV 
 54301 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV 
09.272.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
04.600.000 RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES ...... R$ 214.570.069,55
339003 PENSÕES
04.600.000 RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES ........ R$ 53.041.021,61
339005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
04.600.000 RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES ............... R$ 26.200,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES ................................................................................................... R$ 267.877.627,81 

 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
 ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO  

 Diretor Presidente Interino - CAMPREV 
 DECRETO ELABORADO NO CAMPREV E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.
PROTOCOLADO Nº 2011/10/16.944 

 DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS 
 Secretária-Chefe Do Gabinete Do Prefeito 

  

 DECRETO Nº 17.332 DE 16 DE MAIO DE 2011 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 3.339.121,00 (Três milhões e trezentos e trinta 

nove mil e cento e vinte e um reais) 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 3.339.121,00 (Três mi-
lhões e trezentos e trinta nove mil e cento e vinte e um reais) suplementar ao Orçamen-
to-Programa vigente, nas seguintes classifi cações:
 I  - nos termos do artigo 4º, da Lei nº 13.988 de 28 de Dezembro de 2.010:
 131000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESENV.URBANO 
 13110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO 
15.451.3070.1445 ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS LOCAIS DE GESTÃO
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.100.000 GERAL TOTAL ................................................................................. R$ 500.000,00

 II  - nos termos do artigo 4º, § 1º da Lei nº 13.988 de 28 de Dezembro de 2.010:
 117300 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS 
 11730 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS - FICC 
13.392.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL TOTAL ..................................................................................R$ 112.698,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01.100.000 GERAL TOTAL ..................................................................................... R$ 2.223,00

 III -  nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso IV da Lei nº 13.988 de 28 de Dezembro de 
2.010:
 081000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 
10.301.2029.1312 ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
05.300.254 SAÚDE - AMPL.CS CDHU - SICONV 753460 .............................................. R$ 636.200,00
10.302.2027.1289 ESTRUTURAR UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
05.300.255 SAÚDE ONCOLOGIA HOSP.MUN.MÁRIO GATTI SICONV 748488...... R$ 1.995.000,00

 IV -  nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso VI da Lei nº 13.988 de 28 de Dezembro de 
2.010:
 081000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 
10.302.2027.1301 CONSTRUIR PRONTO SOCORRO SULESTE
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
05.300.189 SAÚDE - CONV.MS/PMC Nº 1613/2006 EQ.PS DA REG.SUL ...... R$ 93.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................................................................................... R$ 3.339.121,00 

 Artigo 2º  - Os Créditos abertos pelo artigo anterior serão cobertos com recursos pro-
venientes dos incisos I e II sendo:
 I -  por anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 051000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
 05130 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
04.123.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL TOTAL ................................................................................. R$ 400.000,00
 081000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 
10.302.2027.1301 CONSTRUIR PRONTO SOCORRO SULESTE
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.300.189 SAÚDE - CONV.MS/PMC Nº 1613/2006 EQ.PS DA REG.SUL...R$ 93.000,00
 117300 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS 
 11730 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS - FICC 
13.392 .1009.4188 ........................................................MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.100.000 GERAL TOTAL ..................................................................................R$ 112.698,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000 GERAL TOTAL ..................................................................................... R$ 2.223,00
 131000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESENV.URBANO 
 13110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO 
04.122.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.100.000 GERAL TOTAL ................................................................................. R$ 100.000,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES .......................................................................................................... R$ 707.921,00 

 II -  com recursos de que trata o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, 
proveniente do - Recurso Saúde - Ampl.CS CDHU - SICONV 753460 e 
SAÚDE ONCOLOGIA HOSP.MUN.MÁRIO GATTI SICONV 748488 .....................................  R$ 2.631.200,00 
 TOTAL DOS RECURSOS  ........................................................................................................ R$ 3.339.121,00 

 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
 PAULO MALLMANN 

 Secretário De Finanças 
 DECRETO ELABORADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-
NANÇAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS NºS 11/10/17036-17037-17039/PG/SMS 11/10/18962-19080/
PG/SMC E 11/10/16162/PG/SMPDU E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.
 

 DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS 
 Secretária-Chefe Do Gabinete Do Prefeito 
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 16 DE MAIO DE 2011 
  De Secretaria de Educação - Protocolado n.º 11/10/10.119 PG
 Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fl s. 74 a 85 e 102, RATIFICO o ato do Ilmo. Sr. 
Secretário de Educação à fl . 103, de contratação direta da CPFL - Companhia Paulista 
de Força e Luz, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, para o fornecimento de energia 
elétrica de média tensão para a EMEF Prof. Zeferino Vaz - CAIC, com fulcro no inciso 
XXII do artigo 24 da Lei federal n.º 8.666/93, importando a despesa total no valor es-
timado de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais). Publique-se, na forma do que 
dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93. Após, à SMA para a devida 
formalização, consoante minuta padrão de adesão da CPFL. Finalmente, devolva-se 
ao gestor para anotações e demais providências, inclusive, a oportuna observância da 
recomendação inserta à fl . 101/V.º.
 De DP/SME/Associação Campineira de Recuperação da Criança Paralítica -Pro-
tocolado n.º 10/10/38.856 PG
 À vista das informações precedentes e da manifestação de fl . 190 da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, que indicam, respectivamente, a necessidade e a ausência de im-
pedimentos legais, AUTORIZO:
A rerratifi cação do despacho de fl . 151, para constar que o valor da despesa autorizada 
é de R$ 221.984,87 (Duzentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 
oitenta e sete centavos).
À Secretaria de Administração, para a formalização de termo próprio, e após, devolva-
se à Secretaria de Educação para anotações e demais providências, inclusive, a obser-
vância às recomendações insertas à fl . 187, em seus dois últimos parágrafos.
 De CSAI/DPG/SMAJ - Protocolado n.º 09/10/9.663 PG
 À vista da solicitação da Secretaria de Habitação às fl s. 1.305 a 1.306 e das informações 
e dos pareceres de fl s. 1.311 a 1.324 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, 
respectivamente, a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
O pagamento de indenização referente às benfeitorias executadas pelos 55 (cinquenta 
e cinco) titulares de imóveis ocupados, num montante aproximado de R$ 2.000.000,00 
(Dois milhões de reais), com utilização dos recursos do FUNDAP.
Determino ao gestor, na sequência, diligenciar o imediato cumprimento à determina-
ção contida no item 2, a teor do que consta dos dois últimos parágrafos de fl . 1.316.
À Secretaria de Habitação para ciência e demais providências.
 

 DR.HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 
 PREFEITO MUNICIPAL 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 16 DE MAIO DE 2011 
  De Aparecida Bento de Souza Gonçalves - Protocolado nº 11/25/00848 
À vista da manifestação de fl s. 18/20, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 21, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra. Aparecida Bento de 
Souza Gonçalves  ,  com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº 
10,de 30/06/04. Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Odette Evangelista de Carvalho - Protocolado nº 11/25/00927 
À vista da manifestação de fl s. 25/27, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 28, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra.  Odette Evangelista de 
Carvalho,    com fundamento no artigo 74, inciso II, da Lei Federal 8.213-91, aplicável 
ao caso por força do § 12 do artigo 40 da C.F./88 e do artigo 88 da LC 10/04.
Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Maria Cecilia Marcondes Ribeiro da Silva - Protocolado nº 11/25/01026 
À vista da manifestação de fl s. 13/14, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 15, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra.  Maria Cecilia Mar-
condes Ribeiro da Silva  ,  com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar 
nº 10,de 30/06/04. Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Valéria Aparecida Leocadio - Protocolado nº 11/25/00909 
À vista da manifestação de fl s. 22/25, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 26, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra.  Valéria Aparecida 
Leocadio  ,  e Pensão Temporária aos menores  Alekssandra Alexandra Leocadio Pa-
checo e Alekssandro Alexandre Leocadio Pacheco ,com fundamento nos artigos 30 
e 37, da Lei Complementar nº 10, de 30/06/04.
Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento. 
 De Geralda Maria dos Anjos - Protocolado nº 11/25/01001 
À vista da manifestação de fl s. 13/14, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 15, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra.  Geralda Maria dos An-
jos  ,  com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº 10,de 30/06/04.
Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Amélia Pera Ferreira da Costa - Protocolado nº 11/25/01026 
À vista da manifestação de fl s. 13/14, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 15, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra.  Amélia Pera Ferrei-
ra da Costa,    com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº 10,de 
30/06/04. Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Edith Ferreira Lourenço - Protocolado nº 11/25/00887 
À vista da manifestação de fl s. 11/12, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 13, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra.  Edith Ferreira Louren-
ço  ,  com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº 10,de 30/06/04.
Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Cacilda dos Santos Piva - Protocolado nº 11/25/00940 
À vista da manifestação de fl s. 14/15, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 16, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra.  Cacilda dos Santos 
Piva  ,  com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº 10,de 30/06/04.
Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Maria Fátima de Toledo Piza Nardi - Protocolado nº 11/25/01011 
À vista da manifestação de fl s. 15/17, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 18, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra.  Maria Fátima de 
Toledo Piza Nardi  ,  e Pensão Temporária ao menor  Gabriel Toledo Piza Nardi ,com 
fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº 10, de 30/06/04.
Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento. 
 De Dalva Epifanio Alves de Souza - Protocolado nº 11/25/00978 
À vista da manifestação de fl s. 13/14, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 15, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra.  Dalva Epifanio Al-
ves de Souza,    com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº 10,de 
30/06/04. Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Élcio de Quintal Vasconcellos - Protocolado nº 11/25/00884 
À vista da manifestação de fl s. 14/15, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-

PREV à folha 16, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia ao sr.  Élcio de Quintal 
Vasconcellos  ,  com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº 10,de 
30/06/04. Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento.
 De Manoel Felix de Araújo - Protocolado nº 11/25/00880 
À vista da manifestação de fl s. 14/16, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 17, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia ao sr.  Manoel Felix de Araú-
jo  ,  e Pensão Temporária à menor  Mylene da Silva Araújo ,com fundamento nos arti-
gos 30 e 37, da Lei Complementar nº 10, de 30/06/04.
Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento. 
 De Luiz Nilceu do Couto - Protocolado nº 11/25/01048 
À vista da manifestação de fl s. 18/20, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAM-
PREV à folha 21, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia ao sr.  Luiz Nilceu do Couto  , 
 e Pensão Temporária ao menor  Rafael Carregari Couto ,com fundamento nos artigos 
30 e 37, da Lei Complementar nº 10, de 30/06/04.
Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento. 
 De Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - Protocola-
do n.º 10/10/43.937 PG
 À vista dos pareceres de fl s. 44 a 46 e 47 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que 
indicam a necessidade, o atendimento das recomendações necessárias, e a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:
A celebração de Acordo de Cooperação Técnica com a Empresa Paulista de televisão 
S/A - EPTV Campinas, sem ônus ao erário, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 
contado a partir da assinatura, com o objetivo de divulgação no portal da internet 
da EPTV, de informações de entidades sociais cadastradas junto à Municipalidade e 
inscritas no CMAS e CMDCA, em conformidade com o plano de trabalho proposto 
e aprovado às fl s. 03 a 04, e nos termos da minuta devidamente rubricada e acostada 
às fl s. 34 a 37;
À SMA para a formalização dos competentes Termos, e após, à SMCAIS para as 
demais providências.
 De Secretaria Municipal de Administração - Protocolado n.º 10/10/34.097 PG
 À vista das informações e manifestações precedentes das Secretarias de Administra-
ção, Cidadania, Assistência e Inclusão Social e de Habitação e dos pareceres de fl s. 
697 a 699, 706 a 708 e 709 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausên-
cia de impedimentos legais, AUTORIZO:
O aditamento ao Termo de Contrato celebrado entre o Município e a empresa CAP-
TAR Terceirização Ltda., em percentual equivalente a 8,43% do valor inicial atuali-
zado daquele contrato;
A despesa correspondente, no valor total de R$ 199.648,26 (Cento e noventa e nove 
mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos);
À SMA, para a formalização do Termo Contratual próprio e demais providências, 
atendendo às recomendações ofertadas pelo DAJ à fl . 708, penúltimo parágrafo, no 
que tange ao reforço ou apresentação de nova garantia, para abranger, proporcional-
mente, o valor ora aditado.
 De Claudia Nogueira Lintz - Protocolado nº 11/25/466 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às folhas 08/09 e aná-
lise de fl s. 10/11, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV às fl s.12, DEFIRO o 
pedido de Isenção de Imposto de Renda.
Ao CAMPREV para prosseguimento 

 DR.HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 16 DE MAIO DE 2011 
  De Secretaria Municipal de Gestão e Controle - Protocolado n.º 11/10/20.481 PG
 Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos às folhas 27 a 29, RATIFICO o ato do Ilmo. Sr. Secretário 
de Recursos Humanos de fl . 33, de contratação da empresa Zênite Informação e Consultoria 
S/A, visando a capacitação dos servidores relacionados à fl . 03, com participação dos mes-
mos no Seminário “Melhores Práticas nas Licitações e nos Contratos de Obras e Serviços 
de Engenharia” por ela a ser promovida nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2.011, na cidade de 
Brasília - DF, importando a despesa decorrente no valor total de R$ 11.120,00 (Onze mil, 
cento e vinte reais), com fulcro no “caput” do artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93. Publi-
que-se, na forma do que dispõe o artigo 26 “caput”, da mesma Lei Federal n.º 8.666/93. 
Após, à Secretaria de Administração para a numeração da contração em livro próprio. Fi-
nalmente, devolva-se ao gestor para anotações e demais providências, inclusive, a oportuna 
observância das recomendações ofertadas pela SMAJ, no que couber.
 

 DR.HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

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

  

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

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 RENATA ALVES SUNEGA 
 Secretária Municipal De Cultura 
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 COMUNICADO SME Nº 72/2011 
  

 O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, e atendendo ao 
disposto na Lei Municipal Nº 12.987/2.007 e na Resolução SME Nº 27/2010,
 COMUNICA :
 1.  A abertura de processo seletivo interno relativo à substituição de especialista de educação 
no âmbito do Núcleo de Ação Educativa Descentralizada - NAED Noroeste.
 2.  A inscrição dos profi ssionais, em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino de Cam-
pinas, deverá ocorrer de acordo com o disposto na Resolução SME Nº 27/2010.
 3.  A inscrição do profi ssional realizar-se-á no NAED NOROESTE, situado na Rua Ibira-
puera s/nº - Jardim Londres.
 4.  O cargo para substituição de especialista de educação e o respectivo bloco de unidades 
educacionais compreendem:
 CARGO:  SUPERVISOR EDUCACIONAL
 BLOCO DE ESCOLAS MUNICIPAIS: 
CEMEI “DR. CLÁUDIO DE SOUZA NOVAES”
EMEI “GASPARZINHO”
EMEI “PEQUENO PRÍNCIPE”
EMEI “SATÉLITE ÍRIS”
EMEF “SYLVIA SIMÕES MAGRO”
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal De Educação 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   

 Processo Administrativo n.º 10/10/32110. Interessado: SMEL- Referência: Pregão 
Presencial n.º 226/2010- Objeto: Registro de Preços de serviços de transporte, através 
de caminhão tipo baú e carroceria ¾, com motorista devidamente habilitado. 

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto 
no artigo 3°, do Decreto Municipal n.º 14.217/2003,  AUTORIZO  a despesa no valor 
total de R$ 26.991,50 (vinte e seis mil e novecentos e noventa e um reais e cinqüenta 
centavos), sendo, R$ 24.741,50 (vinte e quatro mil e setecentos e quarenta e um reais e 
cinqüenta centavos), a favor da empresa Elisangela de Fátima Azanha- EPP, conforme 
Ata de Registro nº 61/11, referente aos lotes 01 e 02 e, o valor de R$ 2.250,00 (dois 
mil e duzentos e cinqüenta reais), a favor da empresa Priori Locação de Veículos e 
Equipamentos Ltda., conforme Ata de Registro nº 62/11, referente ao lote 03.
Publique-se na forma da lei. 
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 GUSTAV0 LEMOS PETTA 

 Secretário Municipal De Esportes E Lazer 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE E COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR 
  Prot.2005/10/8039 - Antonio Luis Ciampolini Rocco 
Com base nos elementos consta 386,5498 22,6612 UFIC’S, decorrente do reco-
lhimento efetuado para as parcelas 06/11 a 11/11 do carnê de IPTU/Taxas Imobili-
árias - exercício 2003, emissão janeiro/2003, relativo ao imóvel codifi cado sob nº 
3414.22.30.0329.01001, nos termos dos artigos 163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e arti-
gos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Prot.2005/10/9920 - Daniela Martha 
 Autorizo a restituição  do crédito apurado no valor de  58,7434 UFIC’s,  proveniente 
do recolhimento da(s) parcela(s) 01/03 a 03/03 do IPTU/Taxas Imobiliárias - exercí-
cio 2003, emitido em 01/2003, não aproveitados na reemissão de 09/2003, referente 
ao imóvel codifi cado sob n°3421.44.67.0123.01046, consubstanciado nos termos dos 
artigos 165 a 169 da Lei 5.172/66 (CTN) e 42 a 54 da Lei 13.104/2007.

 Prot.2005/10/09578 - Alcides Luis Mendes 
 Autorizo a compensação  do crédito apurado no valor de  113,0879 UFIC’s,  prove-
niente do recolhimento da(s) parcela(s) 03/10, 04/10 e 07/10 a 10/10 do IPTU/Taxas 
Imobiliárias - exercício 2003, emitido em 01/2003, e não deduzido no carnê de reemis-
são, emitido em 09/2003, relativo ao imóvel codifi cado sob n°3164.42.90.0126.01001, 
com débitos existentes em nome do contribuinte, tomando-se preferencialmente os 
débitos mais antigos, nos moldes dos artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007 
e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.). Nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei 
Municipal 13104/2007, fi ca o interessado NOTIFICADO a entrar em contato pelo 
telefone 3755-6000, no prazo de 15 dias a partir de 03 (três) dias a contar da data desta 
publicação, no horário das 8h às 18h, a fi m de agendar atendimento para dar prosse-
guimento ao protocolo citado. O não agendamento no prazo estipulado acarretará no 
arquivamento do protocolo com as aplicações da legislação vigente.

 Prot.2005/10/31462 - Luiz Roberto Rebôlla 
Autorizo a compensação do crédito apurado no valor de 77,6030 UFIC’s, proveniente 
do recolhimento da(s) parcela(s) 09/11 a 11/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias - exer-
cício 2000, emitido em 01/2000, e não deduzido no carnê de reemissão, emitido em 
12/2000, relativo ao imóvel codifi cado sob n° 3412.31.71.0244.01001, com débitos 
existentes em nome do contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais 
antigos, nos moldes dos artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007 e artigos 163 
e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.). Nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 
13104/2007, fi ca o interessado NOTIFICADO a entrar em contato pelo telefone 3755-
6000, no prazo de 15 dias a partir de 03 (três) dias a contar da data desta publicação, 
no horário das 8h às 18h, a fi m de agendar atendimento para dar prosseguimento ao 
protocolo citado. O não agendamento no prazo estipulado acarretará no arquivamento 
do protocolo com as aplicações da legislação vigente.

 Prot.2006/10/55157 - Roberto Campos Crespo 
 Autorizo a compensação  do crédito apurado no valor de  95,0000 UFIC’s,  proveniente 
do recolhimento a título de ISSQN - Ofício, correspondente a dois doze avos do exer-

cício de 2006, em decorrência do cancelamento da inscrição municipal nº 36.158-5, em 
31 de outubro de 2006, tendo em vista o pagamento integral do imposto, tomando-se 
preferencialmente os débitos mais antigos, nos moldes dos artigos 42 a 54 da Lei Muni-
cipal 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.). Nos termos dos artigos 
21 a 23 da Lei Municipal 13104/2007, fi ca o interessado NOTIFICADO a entrar em 
contato pelo telefone 3755-6000, no prazo de 15 dias a partir de 03 (três) dias a contar da 
data desta publicação, no horário das 8h às 18h, a fi m de agendar atendimento para dar 
prosseguimento ao protocolo citado. O não agendamento no prazo estipulado acarretará 
no arquivamento do protocolo com as aplicações da legislação vigente.

 Prot.2006/10/65483 - Athanase Billis 
“Nos termos do artigo 85 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca prejudicada a análi-
se da solicitação de conversão em renda do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(I.P.T.U.) e Taxas Imobiliárias, referente ao imóvel cadastrado no município sob o 
nº 3234.22.57.0021.01001, tendo em vista que os valores recolhidos para o I.P.T.U 
exercício de 2006 foram utilizados no cálculo retroativo e aproveitados na emissão do 
ano de 2009 ocasionando a perda do objeto”.

 Prot.2007/10/19821 - Maria Tereza Guimarães  
 Autorizo a compensação  do crédito apurado no valor de  134,1666  UFIC’s,  prove-
niente do recolhimento indevido efetuado para o ISSQN - Ofício, referente ao exercí-
cio 2007, refente à inscrição municipal nº 73.215-0, com débitos existentes em nome 
do contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos, nos moldes 
dos artigos 43 a 45 da Lei nº. 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.). 
Nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13104/2007, fi ca o interessado NO-
TIFICADO a entrar em contato pelo telefone 3755-6000, no prazo de 15 dias, no ho-
rário das 8h às 20h, afi m de agendar a compensação deferida. A contagem do prazo se 
inicia após 03 dias da data desta publicação e o não agendamento no prazo estipulado 
acarretará o arquivamento do protocolo com as aplicações da legislação vigente.

 Prot.2007/10/18890 - João Eduardo Polis 
Autorizo a compensação do crédito apurado no valor de  22,5857 UFIC’s,  proveniente 
do recolhimento a maior da parcela 02/04 do ISSQN Ofício - exercício 2007, para re-
dução da parcela 04/04 do carnê em questão, para o valor de  3,7684 UFIC´s,  relativo 
a inscrição municipal nº 121.886-7, nos moldes dos artigos 42 a 54 da Lei Municipal 
13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.).

 Prot.2007/10/21322 - Hugo Hideo Kunii 
Autorizo a compensação do crédito apurado no valor de  336,6814 UFIC’s,  prove-
niente do recolhimento a maior da parcela 03/06 do ISSQN Ofício - exercício 2007, 
para quitação das parcelas 04/06 a 06/06 do carnê em questão, relativo a inscrição 
municipal nº 39.299-5 e,  AUTORIZO a restituição do crédito residual no valor 
de 51,6814 UFIC’s,  nos moldes dos artigos 42 a 56 da Lei Municipal 13.104/2007 e 
artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.).

 Prot.2008/10/57078 - Carlos Eduardo Tizziani de Oliveira Lima 
“Nos termos do art. 21 da lei 11.109/2001 fi ca o interessado notifi cado a comparecer, 
pessoalmente ou por intermédio de seu procurador, no prazo de 15 (quinze) dias a con-
tar da data desta publicação, na Av. Anchieta nº 200, Térreo - Porta Aberta/SF, a fi m 
de formalizar Transação Tributária por Adesão (TTA), nos termos da Lei 13449/2008, 
referente ao imóvel 4313.43.19.2660.00000.
Salientamos que o não comparecimento no prazo indicado implicará no arquivamento 
do processo em questão, conforme  artigo supracitado .”

 Prot.2009/10/18943 - Roberto Moraes Dias  
 Autorizo a compensação  do crédito apurado no valor de  90,0899 UFICs , decorrente 
dos valores recolhidos em duplicidade para as parcelas 01/11 e 02/11 do carnê IPTU/
Taxas 2009; nos moldes dos artigos 42 a 54 da Lei nº. 13.104/2007 e artigos 163 e 
170 da Lei 5172/66 (C.T.N.). E ainda, fi ca o interessado NOTIFICADO a entrar em 
contato conosco através do telefone (19) 3755-6000, no prazo de 15 dias e no período 
compreendido entre as 8h e 20h, a fi m de agendar horário de atendimento para efetivar 
a compensação deferida. O não agendamento no prazo estipulado acarretará no arqui-
vamento do protocolo com as aplicações da legislação vigente, nos termos dos artigos 
21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007 e a contagem do prazo de 15 dias deve iniciar 
após 03 dias úteis da data desta publicação.

 Prot.2009/10/26420 - Deolinda Íris Cardoso Taffarello 
Com base nos elementos constantes no presente processo,  autorizo a restituição do 
crédito ora apurado de 22,6823 UFICs , decorrente do valor recolhido em duplicida-
de para a parcela 02 do IPTU/Taxas 2009; consubstanciado nos termos dos artigos 163 
e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Prot. 2009/10/26925 - Benedicta Custódia 
“Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo ao art. 85 da Lei Municipal nº. 13.104/07, 
determino o INDEFERIMENTO do presente pedido de restituição, tendo em vista 
que houve a perda do objeto do requerimento, pois a solicitação do contribuinte já foi 
atendida por meio do protocolo 09/03/6113”.

 Prot. 2009/10/40197 - Rodrigo Oliveira Luis 
 Autorizo a compensação  do crédito apurado no valor de  345,7492 UFICs , decorren-
te dos recolhimentos efetuados em duplicidade (débito automático) para as parcelas 
03/11 a 11/11 do IPTU/Taxas 2008 - emissão dezembro/08,  para quitação das parce-
las 02/11 a 09/11 e redução da parcela 10/11 do IPTU/Taxas 2009, relativo ao imó-
vel 3423.42.06.0254.01083 ; nos moldes dos artigos 42 a 54 da Lei nº. 13.104/2007 e 
artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.). E ainda, fi ca o interessado NOTIFICADO 
a entrar em contato conosco através do telefone (19) 3755-6000, no prazo de 15 dias e 
no período compreendido entre as 8h e 20h, a fi m de agendar horário de atendimento 
para efetivar a compensação deferida. O não agendamento no prazo estipulado acar-
retará no arquivamento do protocolo com as aplicações da legislação vigente, nos 
termos dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Prot. 2010/03/09807 - Antonio Pedro Sobrinho 
Providencie o requerente, para continuidade do protocolo acima, a juntada dos se-
guintes documentos: Cópia de 1. Documentos que comprovem a representatividade 
do requerente junto ao proprietário do imóvel (Procuração pública ou particular, junta-
mente com a cópia do CPF e RG do outorgante e do outorgado); 2. Cópia de documen-
tos de propriedade do imóvel situado à Rua Anajé, lote 03, quadra 5, cadastrado sob 
o cartográfi co nº 3362.44.40.0097.00000 (Cópia da Matrícula atualizada, Escritura 
pública, Contrato particular ou equivalente, do imóvel). 
Local: Prefeitura Municipal de Campinas - Av. Anchieta, 200. Centro - Guichê 1 (Tér-
reo) - Protocolo Geral.
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Horário: das 8:30 às 17:00.
Prazo: 15 (quinze) dias.
O não cumprimento desta notifi cação implicará no arquivamento do protocolo, nos 
moldes do artigo 63, parágrafo 2º da Lei 13.104/2007.

 Prot. 2010/10/21071 - Hélio Henrique Longo 
Com base nos elementos do presente processo e manifestação do setor competente 
que acolho,  DECIDO :  INDEFIRO  a solicitação de baixa das parcelas 09 a 11 do 
IPTU/Taxas, exercício 2003 e da guia de ITBI nº 26816, lançada para o imóvel 02-
042.020.292. 01/01, tendo em vista o  não reconhecimento  das autenticações.
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 JOSUÉ OLAVO COSTA 

 DIRETOR DCCA/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 CSFI - DRI - SMF: 
 Apresentação de Documentos 

 Prot. 07 10 40822 - Revisão de IPTU - Interessada: COMPANHIA PAULISTA DE 
FORÇA E LUZ - Cod. Cartográfi co: 3263.22.32.0001.01001 - A Interessada fi ca 
notifi cada nos termos dos art. 13, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal 13.104/07, IN-DRI 
01/03 e Decreto Municipal 16.274/08, para apresentar no prazo de 15 dias, mediante 
protocolo junto a esta Prefeitura Municipal, na Av. Anchieta, 200, Campinas-SP, via 
Protocolo Geral - térreo, solicitando juntada ao protocolado acima para prosseguimen-
to da presente solicitação, o seguinte: procuração ao representante constante no referi-
do processo e cópias simples de seu RG e CPF, bem como, cópia simples do RG e do 
CPF do outorgante responsável pela empresa e cópia do ato constitutivo da mesma. 

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

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

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

ISENÇÃO E IMUNIDADE 
  

  Protocolado:   2011/10/17143 
 I  nteressado:   Faustino Rezende da Silva 
 Assunto: ITBI -   Restituição  
De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução 
Normativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca a contribuinte notifi cada a apresentar, mediante 
protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situ-
ada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, declaração do 
agente fi duciário atestando que a carta de adjudicação foi cancelada.
 Protocolado: 2011/10/7032 
 Interessado: Selvino Pereira de Oliveira 
 Assunto: ITBI - Restituição 
De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução Norma-
tiva - DRI/DRM - 1/2003, fi ca a contribuinte notifi cada a apresentar, mediante protocolo, 
no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada na Avenida 
Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, cópia do instrumento particular de 
compromisso de venda e compra e outras avenças, fi rmado entre o Sr. Selvino Pereira de 
Oliveira e a empresa Guaraná Empreendimentos S.A., referente à aquisição do imóvel 
localizado na Avenida João Scarparo Netto, 574, Avalon Parque das Praças II, Unidade 
9, Torre dos Magos, Santa Genebra, Campinas-SP e prova de quitação do ITBI.
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 LUÍS RICARDO CAMPOS LEMOS 

 Auditor Fiscal Tributário 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo nº: 10/10/5153 e anexo 10/10/46913
Interessado:   ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
Assunto:   Imunidade Tributária do ITBI e IPTU
Imóveis   deCódigos Cartográficos nº   3342.64.96.0001.00000
Retificação da publicação no DOM de   20/04/2011
  ERRATA
  ONDE SE LÊ : “..., e inscrita no Cadastro Mobiliário/DRM nº 107988-3, 126349-8, 
126969-0, 126970-4, 128171-2, 128884-9, 132660-0, 133150-7 e 149447-3, a partir...” 
LEIA-SE : “..., e inscrita no Cadastro Mobiliário/DRM nº 107988-3, a partir...”
 Protocolo nº: 10/10/46914 e anexos
Interessado:   ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
Assunto:   Imunidade Tributária de IPTU
ImóveisdeCódigos Cartográficos nº   3322.13.58.0229.00000, 3322.13.58.0255.00000 
e 3322.13.58.0001.00000
Retificação da publicação no DOM de   20/04/2011
  ERRATA 
 ONDE SE LÊ : “..., e inscrita no Cadastro Mobiliário/DRM nº 107988-3, 126349-8, 
126969-0, 126970-4, 128171-2, 128884-9, 132660-0, 133150-7 e 149447-3, a partir...”
 LEIA-SE : “..., e inscrita no Cadastro Mobiliário/DRM nº 107988-3, a partir...”
 Protocolo nº: 11/10/10875 e anexos
Interessado:   ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
Assunto:   Imunidade Tributária de IPTU
ImóveisdeCódigos Cartográficos nº   3413.34.30.0132.00000, 3413.34.30.0142.01001 
e 3413.34.11.0119.01001
Retificação da publicação no DOM de   20/04/2011
  ERRATA 
 ONDE SE LÊ : “..., e inscrita no Cadastro Mobiliário/DRM nº 107988-3, 126349-8, 
126969-0, 126970-4, 128171-2, 128884-9, 132660-0, 133150-7 e 149447-3, a partir...”
 LEIA-SE : “..., e inscrita no Cadastro Mobiliário/DRM nº 107988-3, a partir...”
 Protocolo nº: 06/10/11365 e anexos 
Interessado:   COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES
Assunto:   Impugnação/revisão dos lançamentos de IPTU de 2006 a 2011
Imóvel: Código cartográfico   nº 3162.63.34.0758.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente,  indefiro  os 
pedidos de impugnação dos lançamentos do IPTU dos exercícios de  2006 a 2011 , 
relativo ao imóvel de código cartográfi co  nº 3162.63.34.0758.00000,  tendo em vista 
as informações da SEPLAN e da SANASA, de que o imóvel encontra-se localizado 
dentro do perímetro urbano em conformidade com a Lei Municipal nº 8161/94, sen-
do atendido com os serviços/melhoramentos públicos, tais como, de escolas/posto de 
saúde dentro do raio de 3 km do imóvel considerado, conforme informação às fl s. 129, 
sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, fl s.132, e de guia, sarjeta 
e pavimentação, fl s. 134, possuindo portanto, os melhoramentos instituídos/mantidos 

pelo Poder Público, de acordo com o disposto nos incisos I, II, III e V do § 1º do artigo 
32 da Lei nº 5.172/66- CTN, cabendo ressaltar ainda, que às fl s. 243 a 245, consta 
parecer técnico da Coordenadoria Setorial de Avaliação Imobiliária do DRI que o 
valor venal do imóvel está de acordo com a legislação vigente, estando dessa forma, 
regularmente lançado o tributo para o período em questão.
 Protocolo nº: 06/10/11366 e anexos 
Interessado:   COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES
Assunto:   Impugnação/revisão dos lançamentos de IPTU de 2006 a 2011
Imóvel: Código cartográfico   nº 3162.63.34.0838.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente,  indefiro  os pedi-
dos de impugnação dos lançamentos do IPTU dos exercícios de  2006 a 2011 , relativo ao 
imóvel de código cartográfi co  nº 3162.63.34.0838.00000,  tendo em vista as informações 
da SEPLAN e da SANASA, de que o imóvel encontra-se localizado dentro do perímetro 
urbano em conformidade com a Lei Municipal nº 8161/94, sendo atendido com os servi-
ços/melhoramentos públicos, tais como, de escolas/posto de saúde dentro do raio de 3 km 
do imóvel considerado, conforme informação às fl s. 122, sistema de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, fl s.164-verso, e de guia, sarjeta e pavimentação, fl s. 126, possuin-
do portanto, os melhoramentos instituídos/mantidos pelo Poder Público, de acordo com o 
disposto nos incisos I, II, III e V do § 1º do artigo 32 da Lei nº 5.172/66- CTN, cabendo 
ressaltar ainda, que às fl s. 238 a 240, consta parecer técnico da Coordenadoria Setorial de 
Avaliação Imobiliária do DRI que o valor venal do imóvel está de acordo com a legislação 
vigente, estando dessa forma, regularmente lançado o tributo para o período em questão. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 Diretor - DRI/SMF 
  

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

IMUNIDADE 
 NOTIFICAÇÃO 

  Protocolado: 2011/10/21442
Interessada: Andra Veículos Ltda.
Assunto: ITBI - Não incidência - Retirada de imóvel
 De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução Norma-
tiva - DRI/DRM - 1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante protocolo, 
no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada na Avenida 
Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, a confi rmação para quais sócios será 
transmitido o imóvel localizado na Av. Monsenhor Jerônimo Baggio, 87 - Campinas. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 ESPEDITO SOARES DE BRITO 

 Auditor Fiscal Tributario - Matrícula 43729-8 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA   

  Protocolado:  2009/10/28700
 Interessado:  Mabe Campinas Eletrodomésticos S/A
 Inscrição Municipal:  99.760-9
 Assunto:  Restituição de valores pagos indevidamente - ISSQN Homologação
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/07, combinado com a Instrução 
Normativa do DRM/SMF nº 003/08,  defiro o presente pedido , tendo em vista a 
comprovação do recolhimento indevido do ISSQN relativo aos serviços tomados da 
empresa Mabe Itu Eletrodomésticos S. A., CNPJ 02.147.737/0001-67, no período de 
31/08/2004 a 29/07/2005, devendo o interessado fazer a compensação do valor de 
15.238,5388 UFICs, conforme estabelecido no artigo 38 do Decreto no 15.356/05, a 
partir da publicação desta decisão.
 Protocolado n°: 2009/10/12485 anexo ao principal n°2009/10/09865
 Contribuinte/Impugnante: Brink`s Segurança e Transporte de valores Ltda.
 Assunto: Impugnação de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM
Com base na manifestação fi scal e nos demais elementos e documentos constantes 
dos autos,  indefiro  a impugnação protocolada sob nº 2009/10/12485, mantendo-se 
integralmente o AIIM nº 001091/2009, lavrado por infração aos art. 28, inciso I, da 
Lei Municipal nº 11.110/01, artigos 28, inciso I, e 29 da lei Municipal nº 11.829/03 e 
artigos 31, inciso I, e 32 da Lei Municipal nº 12.392/05, tendo em vista que: 1) para 
a constituição do crédito tributário foi observado o prazo decadencial estabelecido no 
artigo 173, inciso I, e parágrafo único, da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN); 2) o AIIM 
identifi ca todos os elementos essenciais à validade do lançamento, em observância ao 
art. 142 do CTN e ao art. 31 da Lei Municipal nº 13.104/07; 3) a constatação de que 
os serviços prestados pela impugnante denominados “transporte de valores” enqua-
dra-se no item 59 (coleta de valores) da lista de serviços prevista na Lei Municipal 
nº 11.110/01 e no subitem 26.01 (coleta de valores) da lista de serviços anexa às Leis 
Municipais nº 11.829/03 e 12.392/05, e “ATM e Compusafe” enquadram-se no item 
56 da lista de serviços prevista na Lei Municipal nº 11.110/01 e no subitem 14.01 da 
lista de serviços anexa às Leis Municipais nº 11.829/03 e 12.392/05, mesmo quando 
as operações ultrapassarem os limites do Município de Campinas, estando sujeitos à 
incidência do ISSQN e não do ICMS, sendo devido o imposto para este Município, 
local do estabelecimento prestador dos serviços, nos termos do art. 13, inciso I, da Lei 
Municipal nº 11.110/01, e do art. 10 das Leis Municipais nº 11.829/03 e nº 12.392/05; 
4) que foram excluídos os valores devidos pelos tomadores dos serviços da base de 
cálculo do AIIM, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 11.110/01, do art. 14 da 
Lei Municipal nº 11.829/03 e dos artigos 14 e 18 da Lei Municipal nº 12.392/05; 5) da 
apresentação pela impugnante de documentos e informações com dados inconsisten-
tes que não foram sufi cientes para infi rmar o AIIM; 5) não apresentação de explica-
ções que esclarecessem as divergências apontadas nem de documentos que pudessem 
comprovar a alegação de que restaram valores de ISSQN a serem excluídos do AIIM 
sujeitos à substituição tributária, em que pese a intimação da impugnante.
 

 Campinas, 06 de maio de 2011 
 HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS 

 Respondendo Pela CSFM 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
  

   Protocolados nºs. 09/10/43537, 10/10/25099, 09/10/43360, 08/10/15847 e 09/10/43365, 
anexados ao 06/10/53502.  
  Interessado: Dimen Médicos Associados Análises Clínicas SS Ltda.  
 Assunto: ISS ofício 2006 e 2008 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei 13.104/07, à vista dos documen-
tos constantes nos autos,  julgo prejudicada  a análise das impugnações apresentadas 
aos lançamentos de ISS ofício de 2006 e 2008 pelos protocolados nºs. 06/10/53502 e 
08/10/15847, respectivamente,  pela perda de objeto , com base no artigo 85 da Lei 
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13.104/07, tendo em vista a desistência expressa às impugnações, protocoladas sob 
nºs. 09/10/43365 e 09/10/43360, de acordo com o artigo 15 da Lei 13.104/07.  D  eter-
mino, de ofício , com base no artigo 149, VIII da Lei 5.172/66 (CTN),  o cancelamento 
dos lançamentos dos ISS ofício de 2006 e 2008  do contribuinte Dimen Médicos 
Associados Análises Clínicas SS Ltda., inscrito no CCM sob nº 67925-9, por estarem 
em duplicidade com os AIIM’s 756/2006 e 01636/2009, que também abrangem os 
exercícios de 2006 e 2008, que
foram objeto de acordo de parcelamento nº 326661/2010. Deixo de recorrer de ofício 
por não ser hipótese prevista no artigo 74 da lei 13.104/07 alterada pela lei 13.636/09. 
Considera-se notifi cado o interessado com a publicação desta nos termos do art. 22, 
III, da Lei Municipal nº 13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor 
mediante agendamento de data e horário para vista do protocolado através do telefone 
nº (19) 3755-6000, ou protocolizando seu pedido de certidão de inteiro/parcial teor no 
Protocolo Geral, na forma da legislação municipal pertinente. 
  Protocolado n.º 07/10/35118.  
  Interessado: Dimen Médicos Associados Análises Clínicas SS Ltda.  
 Assunto: ISS ofício 2007 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei 13.104/07, à vista dos documen-
tos constantes nos autos,  determino, de ofício , com base no artigo 149, VIII da Lei 
5.172/66 (CTN),  o cancelamento do lançamento do ISS ofício de 2007  do contri-
buinte Dimen Médicos Associados Análises Clínicas SS Ltda., inscrito no CCM sob 
nº 67925-9, por estar em duplicidade com o AIIM 01636/2009, que também abrange o 
exercício de 2007, que foi objeto de acordo de parcelamento nº 326661/2010. Deixo de 
recorrer de ofício por não ser hipótese prevista no artigo 74 da lei 13.104/07 alterada 
pela lei 13.636/09. Considera-se notifi cado o interessado com a publicação desta nos 
termos do art. 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07, o qual poderá ter conhecimento 
do seu inteiro teor mediante agendamento de data e horário para vista do protocolado 
através do telefone nº (19) 3755-6000, ou protocolizando seu pedido de certidão de 
inteiro/parcial teor no Protocolo Geral, na forma da legislação municipal pertinente. 
 

 Campinas, 12 de maio de 2011 
 JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  

  Assunto: Inscrição ex-ofício 
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 ins-
crição ex-offício no Cadastro Mobiliário, na condição de Microempreendedor-MEI, 
podendo obter o comprovante de sua inscrição mobiliária, no endereço eletrônico ca-
dastral. http://situacao.campinas.sp.gov.br/situacao_cadastral.php
DEPIM CNPJ ....................................................................................................................... RAZÃO SOCIAL
1932713 13.390.392/0001-94 ..................................................................... FABIO ANDERSON ANTONUCCI
1932730 13.391.904/0001-37 ........................................................................... PRISCILA SOARES ANTONIO
1932780 13.394.966/0001-00 ......................................................................... WASHINGTON SOARES SILVA
1932870 13.395.171/0001-09 ................................................... JOAO MARTINS DO NASCIMENTO NETTO
1932900 13.395.337/0001-97 ..................................................................... ANDERSON SANTOS MEIRELES
1932926 13.395.630/0001-54 .............................................................ERIKA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
1932934 13.396.998/0001-37 ............................................GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA
1932942 13.397.217/0001-29 ..................................................................GERALDO EDVONALDO DANTAS
1932950 13.398.633/0001-41 ............................................................IRENE APARECIDA DA SILVA CUNHA
1932977 13.398.701/0001-72 ...................................................................... JOVANIA APARECIDA DA SILVA
1932993 13.399.222/0001-70 ........................................................WILLIS NUNES RODRIGUES CARDOSO
1933000 13.400.383/0001-37 .............................................................................................ALEXANDRE LINO
1933019 13.402.544/0001-21 ........................................................................VANIA APARECIDA SORRILHA
1933027 13.403.064/0001-85 .................................................................. FELIPE DE ANDRADE NOGUEIRA
1933043 13.404.812/0001-44 ............................................................... GERALDO OSMAR ROSA DE OLIVA
1933698 13.405.876/0001-60 .................................................................................................. ELTON FEITOSA
1933701 13.406.039/0001-55 .......................................................................PATRICIA DO CARMO RIBEIRO
1933736 13.406.106/0001-31 ......................................................................... BRUNA DA SILVA DOMINGOS
1933744 13.407.201/0001-50 ................................................................. NATHALLY KAROLINE DE SOUZA
1933760 13.407.425/0001-61 ......................................................................CHARLES HENRIQUE DA SILVA
1933787 13.409.486/0001-68 ......................................................................................FABIO LUIS DE SOUZA
1933795 13.409.500/0001-23 ....................................................................... JOAO BENEDITO DOS SANTOS
1933809 13.410.123/0001-42 ............................................................................ELISETE VIVIANE MARTINS
1933817 13.412.031/0001-00 ........................................................................ FRANCELINA NANTES SIMAO
1933833 13.413.491/0001-44 ............................................................................. RENATA RIBEIRO DA SILVA
1933841 13.414.031/0001-30 ....................................................................MARILZA BATISTA DOMINGUES
1933876 13.415.363/0001-30 ................................................................ PATRICIA APARECIDA DE LUCENA
1933892 13.415.649/0001-15 ...........................................................LUIS FERNANDO DE ALMEIDA ADAO
1933914 13.415.758/0001-32 .................................................................................JAIR DE ALMEIDA ALVES
1933922 13.415.787/0001-02 ...................................................LUCIANNA CHRISTINA ZUCCATO BARAO
1933930 13.417.819/0001-09 ........................................................................FERNANDA SOARES DA SILVA
1933949 13.421.479/0001-81 ...........................................................................................JAIME DOS SANTOS
1933957 13.422.534/0001-58 ...................................................................... FABRICIO CESAR DOS SANTOS
1933973 13.423.182/0001-55 ..............................................................................LUCIENE DOS REIS MARIA
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 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

  

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

 Chamamento público de pessoas jurídicas de direito público e privado para apoio à 
consecução da 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente do Município de Campi-
nas, a ser realizada pelo Município de Campinas, através da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas - COMDEMA  , 
cujo tema será “COMUNIDADE RESPONSÁVEL - AMBIENTE SUSTENTÁVEL”, 
a se realizar nos dias 03 e 04 de junho de 2011. 
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Presidente do Comdema - Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, no uso das atribuições de seus cargos, torna público, por meio deste 
edital, a abertura de  chamamento público  de pessoas jurídicas de direito público e privado 
visando o apoio à realização da 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente do Municí-
pio de Campinas, a ser promovida pelo  Município de Campinas , através da  Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente  e  Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas - 
COMDEMA , nos dias 03 e 04 de junho de 2011, nesta cidade, objetivando dar cumprimen-
to ao artigo 187 da Lei Orgânica do Município de Campinas e à Lei Municipal nº 10.841, 
de 24.5.2001, promovendo “a participação organizada da sociedade civil no processo de 
discussão e defi nição da política ambiental, em questões referentes à preservação, conser-
vação, defesa, recuperação, reabilitação e melhoria do meio ambiente natural e construído 
no Município de Campinas”.
 1. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
1.1. Poderão apoiar a 1ª Conferência Municipal do Ambiente do Município de Campinas as 
pessoas jurídicas de direito público e privado que atendam os seguintes requisitos : 
1.1.1. estarem legalmente constituídas;

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

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

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

 ATAS CONGEAPA 
 Atas Congeapa 

  REUNIÃO ORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 22/02/2011 
Realizada em 22 de fevereiro de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda chamada às 
18h30, na sede do CONGEAPA em Joaquim Egídio, compareceram os seguintes conselhei-
ros: Giselda Person, Alair Roberto Godoy, Miwa Yamamoto Miragliotta, Mônica Eduarda de 
Almeida, Lucrécio Raimundo da Silva, Paulo Sérgio Garcia de Oliveira, Luciano Ferrão Cos-
tallat, Dionete Aparecida Santin, Sérgio Fortuna, Ângela Podolsky, João Carlos da Luz, Jorge 
Alberto Teixeira, Juarez Alves de Araújo, Arthur Diederichsel, Adriano C. Beltramelli, Renata 
Felipe do Rosário, Manoel Elcio Coimbra, Sérgio Righetto, Fuad Jorge Cury, Cláudio Vilas 
Boas Hacker. Entidades Suplentes: Alan Silva Cury. Convidados: A. C. Poltronieri, Alexandre 
Coutinho, Marly A. Junqueira, Milena Ribeiro, Fabiana Lyderis, Carlos G. Clauset.
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião, pois como já passou a hora do 
início e estamos aguardando o Secretário de Meio Ambiente para a apresentação, iremos 
dando encaminhamento em alguns itens da pauta. O conselheiro Alair alertou sobre a neces-
sidade de ofi cializar as atividades do cargo de secretário do Congeapa de acordo com o que 
prevê o Regimento Interno, sendo necessária a eleição ofi cial para este cargo, como a con-
selheira Miwa Yamamoto Miragliotta está exercendo esta função a pedido da conselheira 
Ângela que solicitou afastamento do cargo por problemas pessoais e uma dedicação maior 
ao Comdema, Alair coloca em votação a eleição da conselheira Miwa para o cargo de secre-
tária do Congeapa, esta é eleita por unanimidade dos conselheiros presentes. Giselda per-
gunta aos conselheiros se existem alterações a serem feitas nas atas anteriores, para o qual o 
conselheiro Juarez solicita a alteração da ata de 25 de janeiro de 2011, acrescentando a pa-
lavra “para” no texto que faz menção ao projeto na Fazenda Capoeira Grande, fi cando a 
redação correta: “Projeto para Educação e Direção Segura”; Miwa solicita a alteração da 
metragem do recuo de 44m para 39m na área de lazer contígua aos dutos da Petrobrás do 
projeto do empreendimento da Vila Graúna, na ata de 08 de fevereiro de 2011; e as atas são 
aprovadas. Passando à pauta do dia, Giselda informa sobre o site do Conselho, onde Alair 
explica que o Conselho não é um órgão independente e ter site próprio pode ser problema, 
pois não possui CNPJ e o Conselho foi criado tutelado por lei e sendo assim, deverá ser 
atrelado ao site da PMC (sp.gov.br). Giselda diz que o site está sendo desenvolvido pela 
empresa Agenzzia Comunicações, de Valentim Rogerio Bueno, que concordou em criar o 
site para o Congeapa sem custos fi nanceiros. Giselda tentou ter acesso ao modelo do site que 
foi proposto no trabalho de fi nal de curso dos alunos da Veris-Metrocamp, mas a professora 
Silvana não passou o conteúdo dizendo que o site faz parte de um contexto e ele criado so-
zinho perderia o sentido. Silvana se comprometeu em apresentar o trabalho de fi nal de curso 
dos alunos em Março, mas a data foi postergada, e ainda não tivemos contato para a nova 
data desta apresentação. Giselda convida o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. 
Paulo Sérgio Garcia de Oliveira para iniciar a apresentação, este se apresenta aos conselhei-
ros e agradece o convite para explanar sobre o Decreto nº 17.261 de 08 de Fevereiro de 2011 
que dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades de impacto local no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cam-
pinas (SMMA). Inicia sua apresentação colocando que em 05/02/10 em convênio com a 
Cetesb o município adquiriu autonomia para análise de projetos de impactos locais como 
ferramenta de controle no município; que o decreto entrou em vigor há um ano atrás, mas 
passou a funcionar efetivamente em Agosto de 2010, e que a partir da experimentação ocor-
rida no período foram considerados ajustes junto com as Secretarias da Semurb, Seplan e o 
Grupo de Elaboração de Decreto; explica que o novo Decreto nº 17.261 de 08 de Fevereiro 
de 2011 seria equivalente à “segunda geração” do decreto original nº 16.973 de 04 de Feve-
reiro de 2010, pois verifi cou-se que alguns aspectos não tiveram respostas adequadas como 
no caso do Anexo I - edifi cações, condomínios e parcelamentos do solo; do Art. 5º que trazia 
22 possibilidades de licenciamento e apresentação de estudos num lista única; na prática, 
observou-se que existe uma distinção grande entre as solicitações, pois edifi cações em lotes 
urbanos são diferentes de glebas e tem diferentes parcelamentos de solo, e em decorrência, 
os pedidos eram apresentados sem embasamento por parte dos empreendedores, enviados 
sem documentos e estudos técnicos, o que requereria exigências de complementação por 
parte do Comdema, resultando na morosidade de análise de projetos de pequenos impactos, 
justamente na contramão do propósito da criação do decreto, que é agilizar os processos da 
análise de licenciamentos ambientais; desta forma, procurou-se em primeiro lugar separar 
as situações: lotes urbanos, glebas e condomínios habitacionais que requeiram licenciamen-
to junto à Cetesb/Grapohab (a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) pode de-
terminar diretrizes para que a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) fi que a par dos li-
cenciamentos estaduais junto à Cetesb); a lista obrigatória de documentos foi claramente 
defi nida no Anexo VII e cada item gerou um Anexo; por exemplo, o Anexo V trata da terra-
planagem; e assim, sucessivamente, do VI ao IX, na forma de  check list  para verifi car se os 
documentos foram anexados aos processos. Comenta que neste decreto existe a defi nição de 
prazos de análise e retorno por parte da SMMA, sendo o momento inicial, o ato do protoco-
lo; o tempo foi defi nido em 60 dias para obras mais complexas e 30 dias para exigências 
mais simples; assim como os casos de indeferimento ou exigências complementares tiveram 
seus prazos defi nidos; em resumo, houve simplifi cação e redução da necessidade de outros 
estudos para facilitar a análise. Passando a palavra para o conselheiro Alair, este detalha a 
demanda da nova redação com ajustes focando a agilidade nas análises dos pedidos de licen-
ciamentos ambientais, dada a inconsistência dos protocolados apresentados no período de 
vigência do Decreto nº 16.973. O conselheiro Juarez questiona o que muda para a área rural, 
para o qual Paulo Sérgio explica que existe dispositivo prevendo as normas gerais, mas que 
a análise será caso a caso, pois esta questão não esteve presente na maioria dos questiona-
mentos feitos no período. A conselheira Ângela comenta o caso de intervenções em duas 
áreas rurais, sendo uma delas da Fazenda Angélica que a dois meses de vencer a licença 
expedida pelo Deprn para movimentos de terra de até 9 ha (decreto do ano de 2000), fi zeram 
a terraplanagem de grande vulto para construção de açude, e solicita explicações de qual 
seria a manifestação da SMMA com relação ao caso. Paulo Sérgio explica que a fi scalização 
foi até o local, para o que Ângela comenta que a autorização apresentada ao técnico tinha 
validade de 01 de Dezembro de 2009. Paulo Sérgio explica que existe convênio entre 
SMMA e Cetesb para estas áreas, porque em decorrência do aumento das atribuições da 
Cetesb, não estaria mais havendo renovações das licenças expedidas; o secretário comenta 
que no caso específi co, a Polícia Ambiental e o Ministério Público devem ter adotado medi-
das próprias, e frisa que no caso de parcelamento, como o caso comentado por Ângela do 
loteamento de 3 fazendas do distrito de Joaquim Egídio, se houver dispensa do Estado por-
que não há licenciamento no âmbito estadual, o município pode requerer tal licenciamento. 
Ângela fi naliza colocando que as empreendedoras se baseiam na lei de parcelamento de 
solos do Incra e que isso é bastante discutido no Congeapa, e questiona se o Incra autorizar, 
a SMMA irá licenciar, através deste novo decreto, para o qual, Paulo Sérgio coloca que para 
empreendimentos de porte, a exigência se faz junto ao Incra e à Cetesb. Giselda coloca que 
após a publicação do decreto anterior, o Congeapa encaminhou algumas modifi cações aten-
dendo o prazo legal de 60 dias de consulta pública, foi protocolado o ofício para a Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, para que os processos em área de APA passassem pelo aval deste 
Conselho, obrigatoriamente, citando o caso do Hospital Tibiriçá, cujo protocolado não pas-
sou pelo Congeapa, apenas pelo Comdema; pois constata-se que algumas secretarias não 

reconhecem o Congeapa e sugere que se troque o tema Comdema por “conselhos”. Para 
tanto, Paulo Sérgio sugere que se dê entrada numa solicitação para o Grupo para Elaboração 
da Legislação Urbanística - GELU, criado através do Decreto n° 16.390 de 16 de Setembro 
de 2008, cujo coordenador é o conselheiro Alair, solicitando esta inclusão. Neste ponto, o 
conselheiro Alair explica que o objetivo de criação do decreto é simplifi car e evitar sombre-
amento de leis, e na sequência, incorporar a necessidade de licença prévia junto à SMMA 
para todas as atividades que impactem o meio ambiente, colocando a PMC como o primeiro 
órgão a expedir seu parecer, e nos casos de convênio estadual com a Cetesb, o órgão defi ni-
do para se exigir o parecer é o Comdema, e não o Congeapa. Mas de qualquer forma, Alair 
reforça o encaminhamento de solicitação anexando o protocolado de alteração do decreto 
anterior, para que deliberações do Congeapa sejam requeridas em empreendimentos em área 
de APA. A conselheira Renata solicita explicações quanto aos licenciamentos das indústrias, 
pois realizada a leitura, observou que seus questionamentos não estão contemplados no 
Anexo IV para o qual Paulo Sérgio recomenda que as solicitações devam ser encaminhadas 
à Cetesb e na negativa, passar para a SMMA que seguirá o mesmo trâmite exigido pelo ór-
gão estadual. O conselheiro Luciano solicita explicações sobre a necessidade de se elaborar 
estudos de análise de risco em projetos de dutos, para o qual Paulo Sérgio explica que a 
SMMA só poderá avaliar dutos intramunicipais e que acredita que estes, por serem de pe-
queno porte, não tiveram demanda no período de vigência do decreto anterior, de forma que 
a redação encontra-se na sua forma mais genérica para que a análise se dê caso a caso. A 
conselheira Giselda comenta sobre o processo do EIA-RIMA do Loteamento Ville Sainte 
Hélène, protocolado em 2008, sendo que este protocolado fi cou parado na PMC, sem passar 
pelas secretarias competentes e que agora, a Cetesb exige deliberação do Congeapa antes da 
manifestação das secretarias da PMC; o correto é que a os departamentos técnicos/secreta-
rias da PMC realizem a análise do processo e encaminhe este já instruído para o Conselho.
O conselheiro Alair explica que as secretarias farão sua manifestação e que na época, o 
protocolado de 2008 foi encaminhado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas que 
atualmente, o andamento se dá via SMMA que exige a análise técnica e parecer do Comde-
ma, inclusive e que doravante, qualquer EIA-RIMA passará por processo semelhante a este; 
e neste caso específi co, seguirá o mesmo número de protocolo que foi aberto no âmbito es-
tadual. Desta forma, a conselheira Giselda coloca que fará a devolução do processo à PMC 
e fi cará no aguardo das manifestações das secretarias. O Conselho agradece a presença e 
explanações do Secretário Municipal de Meio Ambiente. Dando continuidade à pauta do 
dia, Giselda comenta que os representantes do Movimento Moradia e Cidadania solicitaram 
reunião para viabilização de habitações populares na área da APA, para o qual o conselheiro 
Alair coloca que se não houver a criação de zoneamento específi co para planos comunitá-
rios, isso não será possível, dado que a Lei da APA estabelece lotes mínimos de 1.000 m2; 
Luciano comenta que um dos representantes é membro do Conselho da Habitação e Giselda 
agendará a reunião. Quanto ao Plano de Macrozona, Giselda solicita ao conselheiro Arthur 
que entre em contato com a Sra. Érica da SEPLAN para que se realize as visitas à APA, 
sobre o qual Alair comenta que recomeçará as apresentações. Ângela solicita informações à 
Giselda sobre o Plano de Manejo, que informa que a ainda está aguardando resposta da 
Petrobrás; Ângela pede para acelerar a formação do grupo do conselho que tratará do assun-
to, porque deseja elaborar o texto com rapidez. Giselda informa que entrou em contato com 
o promotor de justiça Valcir Paulo Kobori para tratar do caso da Fazenda Iracema, que fará 
levantamento em cartórios em busca das matrículas dos lotes, reabrindo as investigações 
daqui a um mês. Giselda solicita ao conselheiro Alair a apresentação dos Planos de Gestão 
da Macrozonas 2 e 8 para atender solicitações de conselheiros, que concorda e se prontifi ca 
a apresentá-los na próxima reunião ordinária. O conselheiro Jorge solicita informação ao 
Secretário Municipal de Meio Ambiente se a PMC tem condições de atender os prazos de-
fi nidos no novo decreto, para o qual Paulo Sérgio coloca que o objetivo é atender o prazo de 
licenciamento e que este decreto irá, na realidade, aumentar o volume de trabalho da 
SMMA, mas que os prazos serão atendidos; Jorge elogia a elaboração desta ferramenta, pois 
atualmente, as análises são por demais complicadas e demoradas.
Nada mais tendo a discutir a conselheira e presidente Giselda dá por encerrada a reunião. 
Eu, conselheira Miwa Yamamoto Miragliotta lavrei a presente ATA. Campinas, 22 de feve-
reiro de 2011.

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

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

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

 

  

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

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

 Campinas, 12 de maio de 2011 
 ALAIR ROBERTO GODOY 

 PRESIDENTE DA COMISSÃO 
  

 ATAS DO CONGEAPA 
 Atas do Congeapa 

  REUNIÃO ORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 29/03/2011 
Realizada em 29 de março de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda chamada às 
18h30, na sede do Congeapa em Joaquim Egídio, compareceram os seguintes conselheiros: 
Giselda Person, Alair Roberto Godoy, Miwa Yamamoto Miragliotta, Antonio José Paes, Ed-
son Dias Gonçalves, Eduardo Papamanoli Ribeiro, Dionete Aparecida Santin, Mário André 
Nieri, Ângela Podolsky, Arthur Diederichsel, Manoel Elcio Coimbra, Sérgio Righetto, Fuad 
Jorge Cury, Cláudio Vilas Boas Hacker. Entidades Suplentes: Alan Silva Cury. Convidados: 
José Roberto S. Santos (Concidade).
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião informando alteração para o 
nome correto na ata de 22 de fevereiro de 2011 para Grupo para Elaboração da Legislação 
Urbanística - GELU, da Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), e solicita aos demais 
conselheiros as modifi cações necessárias; em não havendo, as atas de 22/02/11 e 01/03/11 
foram aprovadas. Na sequência, Giselda comunica aos conselheiros o agendamento de reu-
nião extraordinária para 12/04/11 para tratar de protocolados, sendo um deles, a solicitação 
de emissão de um parecer do Congeapa pelo Juiz Federal Dr. Márcio Satalino Mesquista, da 
Sétima Vara Federal de Campinas - Quinta Subseção Judiciária, Estado de São Paulo, Gisel-
da explica que em Dezembro de 2009 foi solicitado alguns nomes de conselheiros que pu-
dessem acompanhar a implantação do Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD 
na área da Cowan, atendendo o Termo de Ajusta de Conduta - TAC assinado pela Constru-
tora Cowan, na época Giselda respondeu a solicitação através dos ofícios nº 35 e 36 infor-
mando ao juiz os nomes dos conselheiros Luciano, Paes, Pascoal e João. O juiz estipulou um 
prazo de 30 dias, mas como não foi realizada reunião nesse período, Giselda solicitou mais 
30 dias para poder contatar os conselheiros. Esta área localiza-se próxima à Rodovia D. 
Pedro I, na margem do Rio Atibaia, na entrada da CAM127 (Joaquim Egídio). O conselhei-
ro Alair coloca que os conselheiros são membros voluntários e que necessitam ser convoca-
dos mediante documentação ofi cial, além do acompanhamento no dia, por perito delegado 
para o caso e representantes da empresa; a conselheira Dionete informa que há muito tempo 
atrás chegou a expedir parecer sobre replantio nesta área em que estava prevista a cobertura 
com grama e plantio de árvores, mas que passando pela área nos dias atuais, verifi cou que 
provavelmente, se realizado, o capim tenha recoberto as mudas; aproveita e coloca-se à 
disposição para uma nova convocação, caso seja necessária; Cláudio comenta que não veri-
fi cou mudanças na área desde a última vez que passou nas imediações; o conselheiro Paes 
confi rma o não recebimento da convocatória; e Giselda fi naliza colocando que entrará em 

contato com os demais conselheiros citados para verifi car se houve convocação pelo judici-
ário sobre o assunto. Giselda informa que o Engenheiro Rogério, responsável técnico pelo 
empreendimento Vila Graúna, Joaquim Egídio, entrou em contato solicitando andamento no 
parecer do Congeapa, para o qual Giselda informou que solicitou o protocolado para a Se-
murb, mas que houve recusa na entrega dos documentos, pois ainda encontrava-se em aná-
lise técnica, além do fato de terem extraviado o ofício de solicitação do Conselho; Giselda 
fez novamente a solicitação do protocoladocio e Alair se colocou à disposição para trazer o 
processo na próxima reunião para deliberação pelo Conselho. É importante ressaltar que o 
mesmo engenheiro protocolou algumas cópias do mesmo processo que encontra-se na Se-
murb para o Congeapa, mas estamos aguardando o protocolo que está sendo analisado por 
esta Secretaria. Sobre o protocolado da Telefônica, Giselda comenta que recebeu email dos 
representantes e por ser bastante longo, trará na próxima reunião extraordinária para discus-
são. Giselda confi rma a devolução do processo do loteamento Ville Saint Helénè à Secreta-
ria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campinas, solicitando a análise do processo 
pelos Departamentos Técnicos/Secretarias e que o processo venha instruído para este Con-
selho. Quanto à Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Sousas, Giselda coloca que to-
mou conhecimento através da mídia impressa que a conclusão da Estação de Tratamento de 
Esgoto é prioridade para a Sanasa, já encaminhou um ofício solicitando informações sobre 
a fi nalização desta obra. O ofício para solicitação de inclusão do parecer do Congeapa em 
todas as aprovações de projetos dentro do território da APA de Campinas, no texto do De-
creto nº 17.261 de 08 de Fevereiro de 2011, será redigido em conjunto na próxima reunião. 
Finalizando os protocolados, Giselda convida o Secretário Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano, e também conselheiro Alair Godoy para apresentar os Planos 
Locais de Gestão das Macrozonas 2 e 8. Alair agradece a oportunidade e inicia sua apresen-
tação com as principais modifi cações propostas para a Macrozona 8. Esta Macrozona faz 
limite com a MZ1 (APA - Área de Proteção Ambiental), MZ2 (ACAM - Área de Controle 
Ambiental) e MZ4, indo desde o Jd. Myriam Moreira da Costa até o Gramado, sendo bor-
deada por importantes rodovias, Rodovia Adhemar Pereira de Barros - SP340 e Rodovia D. 
Pedro I - SP65. Comenta que foi elaborado Projeto de Lei para alterar os limites da macro-
zona, pois existem áreas (FEAC, Clube Cultura/SANASA e Reserva das Araucárias) que 
têm parte nesta macrozona e parte na MZ1, sendo então, a MZ8 reduzida parcialmente em 
tamanho e os empreendimentos, inclusos na área de APA. A MZ8, seguindo o Plano Diretor 
de 2006 é dotada de 03 AP - Área de Planejamento e 03 UTB - Unidades Territoriais Bási-
cas, situada uma delas fora do perímetro urbano (UTR - Unidade Territorial Rural); neste 
detalhamento, sugere-se nova nomenclatura e divisão das AP’s, passando de AP7, AP8 e 
AP9 para AP8A, AP8B e AP8C, respectivamente; e de UTB22, UTB22B e UTB38 para 
UTB8.A.1 (Pq. Xangrilá), UTB8.A.2 (Jd. Myriam | Alphaville), UTB8.B.1 (Pq. Imperador 
| Notre Dame) e UTB8.C.1 (Gramado e Alto da Nova Campinas), respectivamente. As divi-
sas foram modifi cadas visando maior detalhamento das especifi cidades e demandas de cada 
porção territorial. Quanto às propostas de adequação do uso do solo, atualmente, a MZ8 é 
zoneada em Z14 ao longo da SP-340, Z3 em sua maior parte, Z8 no Bairro Notre Dame e Z4 
para o Bairro Gramado; propõe-se reduzir a área de Z14 ao longo da rodovia; transformar 
parte da área Z3 em Z4 (unidade mínima de 500 m2 e proibida a verticalização para fi ns 
habitacionais); instituir Z11 nas vias de acesso ao Jd. Myriam e Alphaville, permitindo a 
verticalização comercial com ocupação máxima de 50% e uma vez a área do terreno; trans-
formar Bairro Notre Dame de Z8 para Z4, como medida de simplifi cação da nomenclatura 
dos zoneamentos; instituir Z18 em alguns trechos; e proibir edifi cações do tipo HMH - vilas, 
para evitar o adensamento urbano, como ocorreu no passado. São 03 Equipamentos Comu-
nitários (escolas) existentes, sem contar com centro de saúde ou área de esporte e lazer, o 
que está sendo proposto neste detalhamento. Quanto às Diretrizes Viárias, foram propostas 
novas diretrizes municipais pela falta de conexão com as rodovias (Pq Xangrilá e Gramado). 
Quanto às Diretrizes Ambientais, serão criados 10 Parques Públicos lineares que estarão 
interligados por corredores ecológicos, prevendo-se dispositivos de passagem de fauna em 
toda macrozona, além de dispositivos de bacias de retenção. A conselheira Ângela questiona 
o traçado da diretriz viária no Gramado, sendo que a região não tem sequer, esgotamento 
sanitário, para o qual Alair explica que até 1979 tratava-se de uma gleba única que virou 
condomínio de chácaras de lazer em área urbana; e que não será mais permitida a inclusão 
de área rural em urbana, passando a obrigatoriedade de tratamento de esgoto a ser dos pró-
prios condomínios. O conselheiro Paes questiona se há previsão de construção de marginais 
na Rodovia Dom Pedro I, sendo confi rmada por Alair que informa estar havendo um vulto-
so investimento municipal e estadual para construção de marginais e anéis viários, já inclu-
ídos no contrato de concessão, para viabilizar o tráfego deste trecho Campinas até a Rodovia 
Anhaguera. Ângela questiona se houve ampliação do perímetro urbano, para o qual Alair dá 
a negativa, comentando que o loteamento Reserva das Araucárias passará para a MZ1. Dio-
nete questiona se na área do loteamento Mont Blanc Residence, a diretriz viária passará pela 
Escola Associativa Waldorf Veredas para o qual Alair responde que está prevista apenas a 
via principal já existente; Giselda questiona se a Macrozona sempre teve este perfi l alonga-
do e Alair responde que esta área pertencia anteriormente à Macrozona 3, mas que como a 
prioridade sempre foi Barão Geraldo, determinou-se a sua separação para criar regras espe-
cífi cas que atendessem às necessidades das rodovias; a conselheira Miwa questiona se o 
loteamento Xangrilá será afetado pelas novas diretrizes viárias, para o qual Alair responde 
que será mantido o que existe atualmente; a conselheira Ângela questiona se a obra do su-
permercado Extra foi embargado pelo Ministério Público, pois a gleba tinha uma grande 
extensão e fazia divisa com o Ribeirão Anhumas, para o qual Alair coloca que a área está 
dentro do perímetro urbano; Ângela informa que o Comdema expediu parecer contrário a 
sua instalação, mas que foi publicado com várias falhas, pois foi feito “às pressas” e confi r-
ma que houve transformação de Zona Rural em Zona Urbana neste Plano de Gestão da 
MZ8, para o qual Alair coloca que entre o que foi adicionado (Mont Blanc Residence e 
Parque dos Alecrins) e o que foi destinado à MZ1 (área próxima à gleba da FEAC, área 
próxima ao Clube Cultura Artística / SANASA e loteamento Parque das Araucárias) houve 
uma compensação de tal forma que a área real não foi signifi cativamente modifi cada e co-
loca que a FEAC está em área rural e paga ITR ao Incra, porque parte é rural e parte é urba-
no, assim como vários outros casos existentes. Alair fi naliza falando sobre o decreto de 
analise de empreendimentos, colocando que esta mudança na lei vem para melhorar as con-
dições existentes e doravante, dado que entrou em vigor há 01 (um) mês, os empreendimen-
tos farão as devidas adequações e só serão aprovados caso houver diretriz estabelecida pela 
Seplan (diretrizes viárias) e certidão expedida pela SMMA; e termina colocando que a apro-
vação do supermercado Extra foi dada há 02 anos, aproximadamente, e que será construído 
após esta adaptação. Sem maiores questionamentos, passa para a explanação da Macrozona 
2. Defi nida como ACAM - Área de Controle Ambiental, esta Macrozona conta com 88,14 
km2 de extensão, o que corresponde a 11% da área de Campinas, faz limite com as Macro-
zonas 3, 8, 1 e o município de Jaguariúna, e nela residem 0,59% da população do município, 
segundo o Censo 2000. Atualmente, a MZ2 é dividida em duas Áreas de Planejamento, 
quais sejam: AP2 com UTB 1 (Vale das Garças) e UTB3 (Bosque das Palmeiras), e AP3 
com UTB 21A - Bananal e UTB 22A - Recanto dos Dourados. São considerados 08 (oito) 
bairros sendo que existem parcelamentos rurais do Incra como sítios e chácaras de recreio; 
o zoneamento é complexo, existindo atualmente, 18 (dezoito) zonas de uso e ocupação do 
solo e com nomenclaturas “BG” para parcelamentos localizados fora do perímetro urbano 
que foram defi nidos no passado de forma equivocada. Trata-se de uma Macrozona muito 
importante para a APA e a maioria do sistema viário se dá por vicinais de terra. Nela, são 
encontradas fazendas de café, pecuária, hortifrutigranjeiros e fl ores, e a linha férrea da Ma-
ria Fumaça. Como Equipamentos Públicos Comunitários existem 02 escolas, 02 Centros de 
Saúde, 02 Bases para Segurança Pública (Barão Geraldo e Sousas) e 02 unidades de Assis-
tência Social. Estão previstas obras da subadutora de Monte Belo e saneamento do Bosque 
das Palmeiras - ETE está sendo fi nalizada. Foi mostrado o amplo estudo realizado para ca-
racterização ambiental disponibilizado no site da PMC, ressaltando-se que o uso do solo é 
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ambientalmente diversifi cado, existindo uma área de várzea do Rio Atibaia que está sendo 
urbanizada; neste ponto existe um sério problema de Saúde Pública devido aos alagamentos, 
em que Dionete comenta que chegam a existir palafi tas; Alair comenta que 40 famílias fo-
ram deslocadas e se benefi ciam do Programa de Aluguel Social, e que no Vale das Garças, 
parte é alagado. Foram apresentadas as diretrizes do Plano Diretor, Art.26 da Lei Comple-
mentar nº 15/2006, assim como as diretrizes e propostas do Plano Local de Gestão, em que 
se prevê zoneamento semelhante ao da APA, como se equivalesse a uma 2ª APA. Quanto ao 
zoneamento, propõe-se a ZAMB, ZURB e ZRUTS (Zona de Uso Rural e Turístico Susten-
tável). Ressalta que houve acréscimo de área vinda de Barão Geraldo cujo limite é o Ribei-
rão Anhumas e saída de área da MZ2 para a MZ8, referente aos loteamentos Mont Blanc 
Residence e o Parque dos Alecrins. Houve alteração do perímetro urbano nesta proposta, 
com aumento de áreas desconexas ao longo da Rodovia Adhemar de Barros, pois houve 
questionamento do Ministério Público e o Supremo Tribunal acabou revigorando a Lei nº 
10.617/2000 que considera tais áreas dentro do perímetro urbano, o que levou a esta propos-
ta de ajuste do corredor para o desenvolvimento equilibrado desta região. Houve inclusão do 
Condomínio Estância Paraíso por ser considerado bolsão urbano em área rural que não re-
colhia IPTU. Questionado sobre o caso do loteamento Morada das Nascentes, Alair explica 
que este empreendimento não é bolsão e já nasceu loteamento. Continuou explicando que 
estão sendo propostos os desmembramentos das Áreas de Planejamento em 03 (AP2A, 
AP2B e AP2C) e que serão 02 UTB urbanas e 05 UTB rurais. Como todos os bairros se 
originaram de chácaras de recreio, as diretrizes viárias prevêem marginais à Rodovia Adhe-
mar P. de Barros para viabilizar o tráfego intenso previsto para o local. Giselda questiona se 
o Bairro Vale das Garças terá diretrizes, para o qual Alair responde que não há como detalhar 
neste momento, visto que os moradores planejam fechar o local e que será realizada uma 
melhor investigação, como prevê o Plano Diretor. Dionete questiona se haverá prolonga-
mento da Avenida Guilherme de Campos que chega até a CIATEC, pois já nos dias atuais, 
o entorno do Shopping D.Pedro fi ca alagado neste trecho; Alair coloca que está previsto um 
ajuste das Macrozonas e articulação entre elas; já na elaboração do PLG da MZ4 será con-
siderado o que foi proposto para a MZ2. Na sequência apresentou as propostas de diretrizes 
para estradas rurais e ambientais, ressaltando que na área da várzea do Rio Atibaia será feito 
estudo para defi nir se a população residente precisará ser deslocada ou não; no trecho das 
Chácaras Piracambaia e Mariângela já foi defi nida a remoção dos moradores dos bairros e 
para o Vale das Garças, a partir de uma determinada cota, a área é APP - Área de Preservação 
Permanente, e a população ribeirinha terá que se retirar. Quanto às diretrizes habitacionais, 
como foi comentado anteriormente, em áreas de várzeas, está prevista a remoção das famí-
lias que ocupam esta área de risco e quanto às Diretrizes Urbanísticas, foram defi nidas 
Áreas Rurais e Áreas Urbanas Controladas em que a outorga se dará de forma onerosa com 
as contrapartidas defendidas pela lei para adequação ambiental, de infraestrutura e habita-
cional; como exemplo, cita que está prevista a mudança no zoneamento para Z11 para tre-
cho ao longo da Rodovia Adhemar P. de Barros, Z4 para a maior parte da Macrozona, Z14 
para a área onde está prevista a construção do Complexo do Hospital Sírio Libanês. No to-
cante ao Saneamento Básico está previsto o aumento da disponibilização de água potável, 
aumento da qualidade de vida e esgotamento sanitário de 100% das habitações. O conselhei-
ro Edson coloca que o acesso ao loteamento Bananal se dará pelas vias marginas e sem pe-
dágio para a população residente. Ângela coloca que a população aproximada residente na 
MZ2 é de 6.000 habitantes e que com a mudança que sofreu a área da Fazenda Santa Paula 
passando a loteamento em Z4 com lotes mínimos de 1.000 m2 ainda sem previsão de ocu-
pação, teme pelo contingente de moradores e veículos que irão transitar neste trecho para a 
qual Alair explica que estão previstas marginais em todo trecho da Rod. Adhemar P. de 
Barros, duplicando o aporte atual, de forma a desafogar o tráfego local. Nesta mesma linha, 
Ângela questiona se a terraplanagem que já está sendo realizada na área do hospital é auto-
rizada, assim como a construção de um hospital em Zona Rural, para a qual Edson responde 
que é autorizada e existe uma contrapartida para isso; Ângela coloca que hoje já existe satu-
ração e se com essa construção não haverá estrangulamento do trânsito local, para o qual 
Alair coloca que por um lado, o loteamento Vale das Garças e outros bairros já estão implan-
tados e que deve existir previsão para abastecê-los com serviços de saúde e de outro lado, 
haverá separação deste trânsito local e de passagem com a construção das marginais, e que 
tais parcerias com as empresas devem ser estimuladas, mas de forma alguma a PMC permi-
tirá que uma situação se agrave, de modo que as contrapartidas são acordadas para que haja 
um equilíbrio de interesses; cita que na Rodovia Dom Pedro I está havendo um vultoso in-
vestimento estadual para resolver um confl ito que tem caráter municipal neste trecho em que 
a rodovia termina em Campinas. Ângela reforça que deve haver estudo para previsão de 
aumento da população com estas mudanças, e Alair informa que se estima que a capacidade 
atual de 4.000 veículos/hora na Rodovia Adhemar P. de Barros será duplicada pelas margi-
nais e que uma área de 800.000 a 1.000.000 m2 de área será adicionada ao perímetro urbano, 
seguindo o que exige a lei vigente; e fi naliza que o Zoneamento de uso e ocupação do solo 
para área rural (Z-RUTS) é totalmente inovador e se adéqua aos conceitos do Novo Rural. 
Há previsão de defi nição de ZEIS na MZ2 que serão implantadas pelo empreendedor para 
receber a população que sairá das áreas de várzeas dos rios. Dionete se posiciona favoravel-
mente à previsão destas áreas de Zonas Especiais de Interesse Social, o que Alair comple-
menta que é de interesse da mesma forma, a implantação de áreas de comércio e serviços 
com incentivo urbano, pela experiência adquirida na região do Ouro Verde em que houve 
implantação de toda infraestrutura de atendimento local, o que desafogou o sistema viário 
da população se deslocando até o centro de Campinas para adquirir os serviços; conclui que 
a ordem atual para análise de propostas e estabelecer prioridades é inicialmente, ambiental, 
passando pelo uso do solo e fi nalizando com a avaliação viária do projeto. Ângela reforça 
que esta sobrecarga dos residentes locais será de cerca de 30.000 habitantes, o que Alair 
rebate que com a defi nição como Z4, estima-se que o incremento será da ordem de 10.000 
habitantes além dos 5.000 já existentes. Dionete expõe que existe uma demanda reprimida 
e que haverá uma adição para a macrozona. Miwa coloca que o serviço de saúde do municí-
pio ganhará muito com a implantação de um hospital deste porte para atendimento da popu-
lação. Alair agradece a oportunidade e fi naliza sua exposição. Nada mais tendo a discutir a 
conselheira e presidente Giselda dá por encerrada a reunião. Eu, conselheira Miwa Yama-
moto Miragliotta lavrei a presente ATA. Campinas, 29 de março de 2011.  

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

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 12/04/2011 
Realizada em 12 de abril de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda chamada às 
18h30, na sede do Congeapa em Joaquim Egídio, compareceram os seguintes conselheiros: 
Giselda Person, Miwa Yamamoto Miragliotta, Edson Dias Gonçalves, Dionete Aparecida 
Santin, Jorge Alberto Teixeira. Convidados: Johnny Wagner Pak (Copel).
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião apresentando o Sr. Johnny 
Wagner Pak, Engenheiro Florestal da Copel - Companhia Paranaense de Energia, que dis-
cursará sobre o projeto de implantação da Linha de Transmissão de 500 kV passando pela 
APA de Campinas. Neste ponto, o conselheiro Luciano solicita uma prévia do mercado de 
energia elétrica ao expositor para contextualizar o projeto dentro desta realidade. Acatando 
a solicitação e agradecendo a oportunidade, o Engenheiro Florestal Sr. Johnny se apresenta 
e explica que atua na Copel no auxílio aos projetistas das linhas de transmissão de energia 
elétrica para redução do impacto ambiental dos traçados. A Copel foi fundada em 1954, com 
atuação predominante no Estado do Paraná, tem mais de 9.000 funcionários, trabalha com 
implantação de redes de energia elétrica e telecomunicações por fi o óptico, e é formada por 
03 empresas: Copel Geração e Transmissão (maior que 130 kV), Copel Distribuição (menor 

que 130 kV) e Copel Telecom. Trata-se da 3ª maior rede de distribuição de energia elétrica 
no Brasil, sendo 100% composta de subestações automatizadas, e contando com 18 usinas 
hidroelétricas e 01 usina termelétrica implantadas. Relata que em Junho de 2010, a empresa 
venceu Leilão da Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica para o trecho Araraquara II 
- Taubaté (concessão por 30 anos) e para o município de Cerquilho - SP (230 kV). Esta rede 
distribuirá a energia gerada no Rio Madeira, das Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antô-
nio, cujo objetivo principal é abastecer a região SE (SP/RJ) para redução dos apagões, como 
parte do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O trecho de 
Rondônia a Araraquara tem 2.300 km de extensão, o trecho Araraquara - Taubaté de conces-
são da Copel tem 335 km de extensão, e existe ainda, o trecho Taubaté - Nova Iguaçu (RJ). 
A rede da Copel passará por 28 municípios, sendo construída com circuito simples (03 fei-
xes em cabos) e 02 tipos de torres (autoportantes e estaiadas). A partir do leilão são conce-
didos 24 meses para a instalação, estando previstos 09 meses para licenciamento prévio e 15 
meses para execução. Tecnicamente, explica que a energia sai da usina com uma determina-
da tensão e existem subestações para aumentar a energia para compensar as perdas durante 
o trajeto, e subestações de rebaixamento para se interligar ao posteamento das cidades. A 
Copel fará a transmissão pela linha de alta tensão para se interligar com os sistemas já exis-
tentes. As propriedades por onde passará a linha de transmissão já estão cadastradas e será 
realizada averbação da área da servidão de passagem com desapropriações e indenizações 
totais para os casos em que se inviabilize a propriedade; esta área tem 60 m de largura total, 
30m de cada lado a partir do eixo médio; e são restritivos como plantio de cana-de-açúcar 
por conta das queimadas e os refl orestamentos pela altura alcançada pelas árvores; pastagem 
e cultivos são permitidos. O conselheiro Luciano questiona se há problemas com o campo 
magnético gerado no entorno da linha de transmissão, para o qual o Sr. Johnny coloca que 
não existem comprovações científi cas de efeitos colaterais à exposição contínua, mas con-
fi rma que existe tal campo magnético que muito se assemelha ao campo gerado pelo poste-
amento comum encontrado nas vias públicas urbanas. Continua a apresentação informando 
que a energia elétrica deve ser entregue à população com o menor custo possível e que são 
obstáculos que oneram o sistema: curvas, impactos a serem compensados ou mitigados, 
MV’s e defl exões (vértices) para transpor obstáculos e os tipos de torres utilizadas. A conse-
lheira Miwa questiona se a licitação é feita já considerando o traçado fi nal e é informada que 
a concessionária ao vencer a licitação recebe um Relatório (R3) com sugestão de corredor 
de passagem, o qual a Copel seguiu 80% do traçado sugerido, mas foram feitos desvios em 
função da situação atual verifi cada em fotos aéreas de Out|2010, que permitiu adequar o 
traçado visando a redução do impacto sócio-ambiental. Já confi rma que existem benfeitorias 
que precisarão ser desativadas, pois existem normativas que regulamentam o que é proibido. 
A conselheira Dionete questiona o caso dos refl orestamentos em corredores ecológicos, para 
o qual Sr. Johnny informa que para matas nativas existem torres de 19 a 54 m de altura e a 
previsão é de que a torre passe por cima da mata sem nenhuma intervenção, ainda mais para 
região de cerrado que a altura das árvores é baixa. A conselheira Giselda questiona se have-
rá interligação de fragmentos de mata, para o qual o expositor informa que dependerá de 
cada situação e exemplifi ca colocando que as MV’s apresentam risco de rompimento se o 
fragmento for muito extenso e nestes casos, dá-se preferência à instalação de duas torres 
mais próximas para reduzir a linha catenária, que tem 8m em média no ponto mais baixo a 
partir do piso, seguindo a normativa da ABNT (NBR-5422). Estão previstos R$ 200 milhões 
de receitas para as diversas Prefeituras Municipais, considerando a geração de impostos, a 
necessidade de mão de obra para execução e equipe de manutenção; e como qualquer ativi-
dade econômica, este projeto propiciará desenvolvimento, dado que haverá um aumento na 
confi abilidade de disponibilidade de energia para a região. Reforça que existe um compro-
metimento da empresa para redução do impacto no meio ambiente e sua atuação profi ssional 
é justamente voltada para o auxílio aos projetistas neste objetivo. Para o município de Cam-
pinas, está previsto a passagem de 8 km da linha, sendo destes, 340m lineares sobre vegeta-
ção nativa e passagem por 02 corpos d’água, para os quais pode haver supressão ou não, mas 
que esta resposta só será possível após análise do mapa gerado por perfi lamento à laser do 
local para ser ter uma boa visão 3D do terreno, cuja entrega encontra-se atrasada. Giselda 
questiona se não existiria a possibilidade de se passar a linha fora de Campinas, deslocando-
a mais ao norte em direção ao município de Pedreira e se isso geraria muita desapropriação 
por se dar em mancha urbana; a hipótese foi confi rmada pelo expositor. O conselheiro Edson 
questiona se a averbação se dará em matrícula na PMC e se isso requerá decreto específi co, 
para o qual o Sr. Johnny explica que o Decreto de Utilidade Pública ainda não foi fi nalizado 
será publicado via Aneel. Luciano questiona a distância entre as torres, para o qual Sr. Jo-
hnny explica que a média é de 440 metros entre si, mas que pode variar conforme o terreno 
existente e explica que esta linha transporá o Rio Jaguari e um pequeno lago, conforme in-
formações parciais do EIA-RIMA que está sendo fi nalizado para ser entregue à Cetesb, se-
guindo o cronograma padrão de entrega para este mês. Giselda questiona se haverá supres-
são em fragmento de matas, para o qual se explica que houve mudança do trajeto e 
conseguiu-se desviar dos principais fragmentos existentes, estando previstas uma quantida-
de considerável de vértices para diminuir a realocação de pessoas e no caso de benfeitorias, 
haverá a indenização compensatória para cada caso. Miwa questiona se nesta linha não ha-
verá confl ito com outras linhas já existentes, o que é negado, mas comenta-se que fora de 
Campinas foram encontrados como obstáculos, os canaviais na região de Araraquara e os 
aeródromos próximos à SP. Edson solicita informação sobre os canteiros de obras, para o 
qual Sr. Johnny informa que estão previstos em Taubaté, Araraquara e Mogi Guaçú, não 
estando previsto para Campinas, pois além de percorrer trecho pequeno, a maior parte en-
contra-se em área rural e se faz necessário em área urbana para ser operacionalmente viável. 
Complementa que na sua execução, se procura utilizar vias já existentes e no caso de não se 
existir, faz-se abertura de picadas de 3m de largura no eixo da própria linha de transmissão, 
sendo esta largura o sufi ciente para levantar o cabo extensor (tensionador de cabo), havendo 
supressão de mata somente no local onde será instalada a torre, que é montada por partes. 
Neste ponto, Sr. Johnny ilustra a exposição com esquema em que a linha catenária é passada 
com segurança sobre a altura máxima das árvores. O conselheiro Jorge questiona se existe 
alguma previsão de manutenção da área da servidão após a construção, algo que se asseme-
lhe a um projeto de gestão ambiental, para o qual Johnny explica que a área permanece 
como propriedade particular e por conta disso, a manutenção se dá pelo mesmo. Os resíduos 
de obras são retirados pelos empreiteiros contratados, assim como o material em bota-fora, 
e somente a madeira proveniente de supressão permanece para o proprietário, pois lhe per-
tence. Jorge questiona se a remuneração é realizada uma única vez, se não há pagamento de 
royalties pelo uso da área e que a questão da gestão ambiental deveria ser considerada, pois 
se mantém num vácuo de responsabilidades, comentando o exemplo da CPFL que proíbe o 
plantio de qualquer árvore sob sua linha de transmissão, mas não faz a manutenção da área 
e como conseqüência, resulta em abandono. Sr. Johnny explica que a Copel quando realiza 
a supressão de indivíduos e não permite novo replantio, faz a manutenção da área. Miwa 
questiona se está previsto equipe de manutenção da Copel após a execução da obra, para o 
qual Sr. Johnny informa que parte da inspeção é aérea e que está programado 01 desliga-
mento por ano a cada 100 km, e a equipe de execução será de 1.000 funcionários, aproxima-
damente, e para operação da estação após implantação está prevista equipe de 05 funcioná-
rios por linha. Informa que a licitação foi pelo menor preço e a Copel ofertou investimento 
com deságio de 23% sobre os valores da Aneel. Jorge retoma a discussão sobre a gestão 
ambiental da área de servidão e coloca que a manutenção deveria ser da concessionária. 
Luciano interpõe neste ponto e explica que se houver desapropriação, a concessionária é 
obrigada a cuidar, mas em caso contrário, não se pode autorizar, pois se trata de propriedade 
particular. E aproveitando as explicações, Luciano questiona se a energia criada por uma 
usina de cana, hipoteticamente, pode entrar na via de transmissão da Copel, para o qual Sr. 
Johnny explica que se houver necessidade de construção de linha especial como investimen-
to particular da empresa, há permissão para construção condicionada à doação futura à Co-
pel. Jorge questiona o caso haver supressão em APP e neste caso, Sr. Johnny informa que a 
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Copel faz a recuperação total para restabelecer a condição existente antes da intervenção. 
Continuando, os impactos previstos no meio físico se dão por processos erosivos que ocor-
rem em áreas de maior declividade; nestes casos, a Copel fará toda reconstituição e manu-
tenção; mas esta condição é minimizada já na etapa dor projetos, pois cada torre tem custo 
aproximado de R$ 400.000,00 e não havendo acesso para uma correta implantação, a Copel 
cria a via, citando como exemplo, caso numa rede de 525 kV em que houve necessidade de 
corte das curvas de nível, que foram refeitas após a implantação das torres. Quanto à depo-
sição de sedimentos (particulados), pode ocorrer durante os cortes e terraplenagens em ca-
sos extremos, pois se procura implantar as torres em locais planos distanciados de 4 a 6 km 
entre si. Quanto à destruição parcial de sítios arqueológicos, se detectado, haverá prospec-
ção arqueológica; o EIA-RIMA detectou 300m de grutas. Quanto à supressão temporária ou 
permanente da vegetação estão previstas as picadas de 3 a 5 m de largura e não será neces-
sária supressão permanente no trajeto passando pelo município de Campinas. Quanto à frag-
mentação de habitat e espécies da herpetofauna, sabe-se que os anfíbios são os mais afetados 
e os projetos preveem os corredores de interligação. Informou-se que já está previsto um 
aumento da mortalidade de animais por ação antrópica, principalmente por atropelamentos 
e de animais peçonhentos, por mais que se oriente as equipes sobre os cuidados exigidos. 
Quanto à realocação de residências e benfeitorias, se necessárias, os proprietários são pri-
meiramente contatados e as benfeitorias novas são construídas para então se demolir a anti-
ga. Quanto ao impacto visual, traz o mesmo impacto que qualquer outra Linha de Transmis-
são. Quanto às restrições ou impedimentos para uso, se em área urbana, haverá 
desapropriação com indenização, e se em área rural, as proibições se restringem a canaviais 
e refl orestamentos. Quanto aos impactos positivos, está previsto um fornecimento de ener-
gia com grande crescimento de demanda, o que aumenta a confi abilidade de disponibilidade 
de energia, aumento da renda e oferta de empregos (05 meses, 1.000 empregados) e aumen-
to na arrecadação de impostos. Além disso, fazem parte o Programa de Educação Ambiental 
em escolas, a reposição fl orestal, a compensação ambiental, a Comunicação Social infor-
mando aos proprietários o que pode ser feito e o que está proibido de se realizar na faixa de 
servidão, a realocação de famílias e a recuperação de sítios arqueológicos. Jorge reforça a 
necessidade de se elaborar um plano de Gestão Ambiental ao longo de toda extensão da 
faixa de servidão da Linha de Transmissão principalmente em Áreas de Preservação Perma-
nente ou fragmentos de matas nativas, o que foi acolhido pelo expositor que se prontifi cou 
a levar esta especial solicitação à equipe da Copel. Agradecendo a oportunidade, o expositor 
se despede deixando seus contatos. Dando sequência à pauta do dia, Giselda passa aos pro-
tocolados: 1) Caso da Construtora Cowan, Giselda informa que solicitou prorrogação do 
prazo por mais 30 dias e enviará novo ofício confi rmando ao juiz que não houve convocação 
ofi cial para os quatro voluntários deste Conselho, estes confi rmaram que não receberam 
nenhuma convocação a este respeito; 2) Giselda agenda para a próxima reunião a discussão 
da resposta da Telefônica; 3) O protocolado do empreendimento do Vila Graúna, cujo pro-
cesso não foi entregue pela Semurb por ainda estar em processo de análise, será analisado 
quando for enviado ao Conselho. Nada mais tendo a discutir a conselheira e presidente Gi-
selda dá por encerrada a reunião. Eu, conselheira Miwa Yamamoto Miragliotta lavrei a 
presente ATA. Campinas, 12 de abril de 2011.

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

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 19/04/2011 
Realizada em 19 de abril de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda chamada às 
18h30, na sede do Congeapa em Joaquim Egídio, compareceram os seguintes conselheiros: 
Giselda Person, Miwa Yamamoto Miragliotta, Dionete Aparecida Santin, Jorge Alberto Tei-
xeira, Cláudio Vilas Boas Hacker.
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião e fez a leitura dos protocolados: 
1) Protocolo 2010/11/17030 referente ao projeto da Maianga Realizações Imobiliárias Ltda 
de empreedimento localizado no Ville Saint Hélène, Lote 1, Quadra W, Quarteirão 11306, 
com área de 8.352,18m2. Foi enviado ofício do Congeapa à Prefeitura Municipal de Cam-
pinas - PMC solicitando a legislação utilizada pelo órgão público (PMC) para calcular a 
declividade de uma determinada área para que este Conselho possa avaliar o protocolo. Para 
tanto, o Duos/Semurb responde que a lei da APA é omissa quanto ao critério de declividade; 
que trata-se de condomínio em um lote, fruto de parcelamento anterior; e que o projeto 
parece seguir premissas ambientais de acordo com a legislação vigente; e que a Secretaria 
entende que sendo assim, que o Congeapa deveria se manifestar em relação à aprovação 
deste projeto. Após discussão acerca da resposta obtida, os conselheiros decidiram por en-
viar novo ofício à PMC solicitando a indicação clara do número da lei, da normativa ou da 
regra adotada pela PMC, indicando a metodologia empregada para avaliação da declividade 
de um ponto a outro de uma área para fi ns de aprovação para que a resposta seja objetiva. 2) 
Protocolo 2008/10/47383 referente ao posicionamento do Congeapa em relação ao projeto 
de implantação de linha de redundância ao Sistema de Telecomunicações da Telefonica 
SA. A conselheira Miwa fez a leitura do email de resposta do Sr. Waldomiro de Gobbi 
Júnior em que após apresentação de suas justifi cativas, indica claramente, que a empresa 
se dispõe a executar o projeto de retirada dos postes em duplicidade instalados ao longo 
da Rodovia Dr. Heitor Penteado, sem, contudo, instalar nova linha em obra subterrânea se-
gundo a argumentação de serem complexas e de risco, em função da existência de diversas 
interferências. Os conselheiros desacreditam que a empresa venha a concretizar o que foi 
exposto, pois esta atitude incorreria em penalidade por parte da Anatel que exige tal linha 
de redundância das concessionárias e decidiram por avaliar a veracidade na afi rmação de 
existência de riscos reais consultando equipe técnica do DER, profi ssionais de empresas 
que instalam tais cabeamentos em obras de grande porte e pesquisadores de universidades 
antes de darem um parecer acatando a proposta de compensação ambiental oferecida. 3) 
Protocolo 2004/11/7517 (em nome de Sylvio Pires de Camargo Neto) referente ao projeto 
da Vila Graúna em que o engenheiro responsável pelo projeto vem cobrando um posiciona-
mento deste Conselho com certa frequência. Giselda informa que foi realizado um protocolo 
específi co para o Congeapa, com cópias de documentos, cujo número difere do protocolo do 
processo que se encontra em análise na Semurb; sendo assim, Giselda informa que já solici-
tou a juntada dos dois protocolos para que não ocorra confusão em relação ao protocolo que 
está em análise número 2004/11/7517. 4) Ofício 2010/10/46812 PG (interessado Congeapa) 
referente à solicitação de remoção de habitações em áreas de risco em Áreas de Preservação 
Permanente - APP do Rio Atibaia no Distrito de Sousas: Becos 1 e 2. Giselda informa que a 
SMAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos se pronunciou informando sobre a de-
socupação das habitações do Beco 2, mas que ainda encontra resistência dos moradores do 
Beco 1 para se mudarem para a região de Campo Grande, pois as famílias residem no local 
há muito tempo e não desejam perder seus vínculos no distrito. Os conselheiros discutiram 
a necessidade de se prever um local para essas pessoas na própria APA, mas que isso tem 
que ocorrer uma mudança na lei de zoneamento para viabilizar áreas de interesse social, o 
que iria contra os interesses das grandes empreendedoras de loteamentos de alto padrão; 
decidiu-se agendar uma reunião com os representantes do Movimento Moradia é Cidada-
nia para que possamos avaliar as necessidades atuais e iniciarmos as discussões sobre o 
tema. 5) Protocolo 2010/11/15333 (interessado Medral Geotecnologias Ltda) referente a 
Certidão de Uso e Ocupação do Solo, é uma linha de transmissão de 500 kV (Araraquara II 
- Taubaté) da Copel apresentado na reunião de 12/04/11; a empresa solicitou à Seplan, uma 
“Declaração de inexistência de óbice para instalação de Linha de Transmissão (LT) na Zona 
Rural, na Área de Proteção Ambiental”, cuja solicitação foi avaliada pela equipe técnica e 
encaminhada ao Congeapa para análise e deliberação sobre a solicitação. Os conselheiros 
decidiram por devolver o processo à PMC informando que este Conselho irá aguardar o 

envio do EIA-RIMA analisado pela Cetesb para então, deliberar apenas sobre o trecho que 
nos diz respeito, informando à empresa o trâmite usual dos processos antes de chegar até 
este Conselho. 6) Protocolo 2006/10/44797 (interessado Anhanguera Educacional S.A.) 
referente ao Projeto onde se instalou o Hospital Veterinário da instituição, como Medida 
Compensatória a Anhanguera Educacional S.A. realizaria a adoção de uma Praça na região 
do bairro Carlos Gomes. Giselda faz um breve resumo do processo de 2008 em que se de-
cidiu em várias reuniões deste Conselho com a Secretaria de Planejamento e a Instituição, 
que uma praça no bairro Carlos Gomes, que possui uma APP seria adotada pela instituição, 
e esta se encarregaria da instalação de equipamentos públicos para uso dos moradores, além 
do refl orestamento da área onde existe uma nascente; houve comprometimento do Secre-
tário de Planejamento já na época, através do conselheiro Alair, para que desse andamento 
na emissão do Termo de Adoção para que se começassem a implantar o projeto; durante 
estes anos o processo fi cou parado e retornou neste mês para o Congeapa sem solução e 
sem explicação desta demora; nestes anos os representantes da instituição se manifestam 
várias vezes, solicitando uma fi nalização com o Secretário de Planejamento Alair, mas não 
obtiveram esta fi nalização. Giselda comenta que existe invasão de algumas casas na APP no 
local desta praça e a conselheira Dionete sugere que se encaminhe ofício ao Alair para que 
se chegue a uma solução para a realização pela Anhanguera do projeto e com a retirada das 
invasões, inclusive. Giselda informa que a Secretaria de Habitação teria que agir com o des-
locamento das residências em local inadequado (APP). Os conselheiros decidem por enviar 
um ofício à Seplan reativando o processo em caráter de urgência, solicitando uma tomada 
de decisão para que se dê andamento ao projeto. Nada mais tendo a discutir a conselheira e 
presidente Giselda dá por encerrada a reunião. Eu, conselheira Miwa Yamamoto Miragliotta 
lavrei a presente ATA. Campinas, 19 de abril de 2011.

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

 

 Campinas, 11 de maio de 2011 
 GISELDA PERSON 

 Presidente 
  

 CONVOCAÇÃO 
 Expediente despachado pelo Sr. Secretário de Planejamento e Desen-

volvimento Urbano 
  Prot. 10/10/48082 - Roberto Carlos Navarro Junior  - Compareça o interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.
 Prot. 10/10/43258 - Ecopark S.A -  Compareça o interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de arquivamento. 

 Campinas, 12 de maio de 2011 
 ALAIR ROBERTO GODOY 

 Secretário Municipal De Planejamento E Desenvolvimento Urbano 
  

 CONVOCAÇÃO 
  

  Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no 
horário das 9h00 às 16h30, para ciência das informações contidas nos 

referidos protocolados, no prazo de 30 (trinta) dias, SOB PENA DE AR-
QUIVAMENTO. 

 PELO SETOR DE EXPEDIENTE 
Prot. 11/10/04662 - Fernanda Rossi Jacobucci
Prot. 11/10/09142 - Hermínia Cristina Morais de Sousa

C OORDENADORIA SETORIAL DE ATENDIMENTO A CLIENTES-DIDC 
 PELO SETOR DE CERTIDÃO 

Prot. 11/10/13226 - Dirceu Pereira Jr.
Prot. 11/10/15296 - Ewelson Garcia Zanini
Prot. 11/10/17758 - Andrea Alves Nascimento
Prot. 11/10/17080 - Rubens Domene Martins
Prot. 11/10/20069 - Cosmos Emprendimentos Imobiliários Ltda
Prot. 11/10/20624 - Christian Deller Bellotti
Prot. 11/10/16808 - Cristiane Ishikawa
Prot. 11/10/20056 - Leopoldino Benedicto Bueno Netto
Prot. 11/10/15994 - Vanuilda de Cassia Brogin Rangel

 PELO SETOR DE ZONEAMENTO 
Prot. 11/11/06013 - MRV Engenharia e Participações S.A
Prot. 11/11/06012 - MRV Engenharia e Participações S.A
Prot. 10/11/12859 - Cristiano Coiti de Oliveira
Prot. 11/17/00820 - Julie Henriette Antoinette Dutilih
Prot. 11/11/01051 - Paulo Ferreira Lima

 COORDENADORIA SETORIAL DE BANCO DE DADOS - CSBD 
 PELO SETOR DE CONVERSÃO DE DADOS 

Prot. 11/03/05141 - Julio Cesar Pedrosa
Prot. 11/03/05737 - Israel Ribeiro
Prot. 11/03/03191 - Milton Mathias de Oliveira
Prot. 11/03/04393 - Dickerson Pereira
Prot. 11/03/04738 - Sebastião Antonio José Filho
Prot. 11/03/04737 - Sebastião Antonio José Filho 

 PELO SETOR DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS 
Prot. 11/10/21239 - Instituto Jequitibá

 COORDENADORIA SETORIAL DE APOIO TÉCNICO - CSAT 
 PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DA BASE CADASTRAL-SMBC  

Prot. 07/11/06851 - Cedric Cezar de Oliveira Victor 
Prot. 10/11/07476 - Sebastião Evangelista Gomes (anexo ao Prot. 79/00/27204)
Prot. 10/10/40437 - Clodoaldo Luis Hunziker 
Prot. 10/11/13325 - Sergio Martins Carvalho 
Prot. 11/11/00281 - Natalia de Carvalho Candido
Prot. 10/11/15450 - AESCON Campinas -Assoc.das Emp.de Serv.Contábeis de Cps.
Prot. 09/11/13741 - Hermes Xiehl Jr. 
Prot. 09/11/17198 - Kalatec Automação Ltda
Prot. 10/11/13651 - Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio - FIRMACASA
Prot. 10/11/13721 - Vera Cruz Empreendimentos Imobiliários Ltda

C ompareça o interessado abaixo relacionado, no 19º andar, de segunda 
à sexta- feira, no horário das 9h00 ás 12h00 e das14h00 às 16h30, para 

ciência das informações contidas nos referidos protocolados, no prazo de 
30 (trinta) dias, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO 

 PELO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO 

Prot. 11/11/00208 - COVABRA Supermercados Ltda
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
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 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 MÉDICOS - EDITAL 005/2009 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca o 
candidato abaixo relacionado, por ordem de classifi cação, a comparecer  dia 25/05/11, 
(quarta-feira), às 9h00,   no Salão Vermelho (térreo) do Paço Municipal - Av. Anchie-
ta, 200 - Centro- Campinas/SP,  para realização de reunião de preenchimento de vaga. 
O candidato deverá comparecer munido de documento original de Identidade - R.G. A 
ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.
CARGO: MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA 
CLA NOME RG
20 LEANDRO AUGUSTO KUHL OPSFELDER 26642870-8
 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 NILSON JOSÉ BALBO 
 Diretor De Recursos Humanos 

  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 MÉDICOS - EDITAL 002/2010 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem  dia 
25/05/11 (quarta-feira), às 9h00,   no Salão Vermelho (térreo) do Paço Municipal 
- Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de preenchi-
mento de vagas. Os candidatos deverão comparecer à reunião munidos de documento 
original de Identidade - R.G. A ausência implicará na perda dos direitos legais decor-
rentes do Concurso Público.   Não será permitida a presença de acompanhantes no 
local da reunião.  
CARGO: MÉDICO - PEDIATRIA 
CLASS. NOME DOCUMENTO
31 RENATA RUAS GUEDES GOMES 230348117
32 LIDIA CHILIATTO CAPONI 255531205
33 DANIELA JUSSARA MIRANDA MENDONÇA CARDOSO 542606501
34 ELIZABETH PEREIRA 77684173
35 MAURA MIRIAM NABARRO DE SOUZA FONTES 295888155 

 Campinas, 13 de maio de 2011 
 NILSON JOSÉ BALBO 
 Diretor De Recursos Humanos 

  

 CONCURSO PÚBLICO - MEIO AMBIENTE 
 EDITAL Nº 002/2011 

 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público 
para provimento de cargos efetivos, sob o regime estatutário, para profi ssionais da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de acordo com o disposto neste Edital e seus 
Anexos, na Lei Municipal nº 12.985, de 28 de junho de 2007, no Decreto nº 16.779, 
de 21 de setembro de 2009, na Lei Municipal nº 13.884 de 08 de julho de 2010 e no 
Decreto nº 17.278 de 25 de fevereiro de 2011.
 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 cados, em número estritamente necessário, obedecido o limite das vagas exis-
tentes 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.
 2.  O candidato aprovado e classifi cado poderá ser convocado para ocupar cargo efe-
tivo na Prefeitura Municipal de Campinas, obedecendo ao critério de necessidades 
específi cas da Municipalidade e o relevante interesse público.
 3.  O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade técnica do  Instituto Na-
cional de Educação Cetro - INEC,  doravante denominado  Instituto Cetro .
 II - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CARGOS 
 1.  O código do cargo, o cargo/especialidade, o número de vagas previstas, o salário e 
o valor da taxa de inscrição estão estabelecidos a seguir:

CÓD. CARGO / ESPECIALIDADE Nº VAGAS 
PREVISTAS

SALÁRIO (*)
R$ 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO

01AGF AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 05 R$ 1.817,63 
(*) R$ 45,00

02BIO ESPECIALISTA EM MEIO 
AMBIENTE / BIOLOGIA 01 R$ 3.514,10 R$ 70,00

03GEO ESPECIALISTA EM MEIO 
AMBIENTE / GEOLOGIA 01 R$ 3.514,10 R$ 70,00

04ECO ESPECIALISTA EM MEIO 
AMBIENTE / ECOLOGIA 01 R$ 3.514,10 R$ 70,00

05GEF ESPECIALISTA EM MEIO 
AMBIENTE / GEOGRAFIA 01 R$ 3.514,10 R$ 70,00

06ARQ ARQUITETO 01 R$ 4.422,92 R$ 70,00

07EAG ENGENHEIRO AGRÔNOMO 03 R$ 4.422,92 R$ 70,00

08EAM ENGENHEIRO AMBIENTAL 03 R$ 4.422,92 R$ 70,00

09CIV ENGENHEIRO CIVIL 03 R$ 4.422,92 R$ 70,00

TOTAL DE VAGAS 19

(*) SALÁRIO BASE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
(**) PARA O CARGO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO PODERÁ HAVER UM ADICIONAL NO 

SALÁRIO BASE, CONFORME DISPOSTO NO SUBITEM 1.1.

 1.1.  A remuneração do Agente de Fiscalização será composta do salário base e do 
prêmio produtividade mensal, correspondente a até 85% (oitenta e cinco por cento) do 
padrão salarial do cargo, apurado com base no desempenho individual do servidor.
 1.1.1.  O prêmio produtividade a que se refere o subitem anterior será devido, desde 
que atingido o limite mínimo de pontos de produtividade, conforme Lei Municipal nº 
13.884/10.
 1.2.  Não haverá reserva legal de vagas para candidatos com defi ciência, uma vez que 
o número de vagas previstas para cada cargo não comporta o percentual exigido, nos 
termos do que dispõe a legislação pertinente.
 1.2.1.  Caso surjam mais vagas durante o prazo de validade deste Concurso Público, 
os candidatos com defi ciência, que tiverem indicado esta condição no momento da 

inscrição, poderão ser convocados de acordo com a legislação pertinente e o exposto 
nos itens 16 a 25 - Capítulo V deste Edital.
 2.  A jornada de trabalho para todos os cargos é de 36 horas semanais.
 3.  Os pré-requisitos legais para cada cargo/especialidade são:
 3.1. Agente de Fiscalização (  01AGF):  Ensino Médio Completo;
 3.2. Especialista em Meio Ambiente / Biologia (  02BIO):  Bacharel em Biologia + 
Registro Profi ssional no Conselho da Categoria;
 3.3. Especialista em Meio Ambiente / Geologia (  03GEO):  Bacharel em Geologia + 
Registro Profi ssional no Conselho da Categoria;
 3.4. Especialista em Meio Ambiente / Ecologia (  04ECO):  Bacharel em Ecologia + 
Registro Profi ssional no Conselho da Categoria;
 3.5. Especialista em Meio Ambiente / Geografia (  05GEF):  Bacharel em Geografi a 
+ Registro Profi ssional no Conselho da Categoria;
 3.6. Arquiteto (  06ARQ):  Graduação em Arquitetura + Registro Profi ssional no Con-
selho da Categoria;
 3.7. Engenheiro Agrônomo (  07EAG):  Graduação em Engenharia Agronômica ou 
Agronomia + Registro Profi ssional no Conselho da Categoria;
 3.8. Engenheiro Ambiental (  08EAM):  Bacharel em Engenharia Ambiental ou Enge-
nharia Ambiental e Sanitária + Registro Profi ssional no Conselho da Categoria;
 3.9. Engenheiro Civil (  09CIV):  Graduação em Engenharia Civil + Registro Profi s-
sional no Conselho da Categoria.
 4.  As atribuições relativas a cada cargo/especialidade são:
 4.1. Agente de Fiscalização (  01AGF):  Executar atividades de prevenção e fi scaliza-
ção de procedimentos e normas municipais aos estabelecimentos comerciais de qual-
quer natureza a fi m de garantir qualidade desses serviços à população;
 4.2. Especialista em Meio Ambiente / Biologia (02BIO):  Emitir pareceres e rela-
tórios em solicitações de licença ambiental, monitorar, auditar e fi scalizar o cumpri-
mento das licenças ambientais propondo multas e/ou medidas necessárias visando o 
cumprimento das normas e legislação vigentes; realizar estudos de impacto ambiental; 
planejar, analisar, coordenar, supervisionar e executar projetos relacionados ao meio 
ambiente; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, asso-
ciadas à sua especialidade e área de trabalho;
 4.3. Especialista em Meio Ambiente / Geologia (03GEO):  Emitir pareceres e rela-
tórios em solicitações de licença ambiental, monitorar, auditar e fi scalizar o cumpri-
mento das licenças ambientais propondo multas e/ou medidas necessárias visando o 
cumprimento das normas e legislação vigentes; realizar estudos de impacto ambiental; 
planejar, analisar, coordenar, supervisionar e executar projetos relacionados ao meio 
ambiente; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, asso-
ciadas à sua especialidade e área de trabalho;
 4.4. Especialista em Meio Ambiente / Ecologia (04ECO):  Emitir pareceres e rela-
tórios em solicitações de licença ambiental, monitorar, auditar e fi scalizar o cumpri-
mento das licenças ambientais propondo multas e/ou medidas necessárias visando o 
cumprimento das normas e legislação vigentes; realizar estudos de impacto ambiental; 
planejar, analisar, coordenar, supervisionar e executar projetos relacionados ao meio 
ambiente; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, asso-
ciadas à sua especialidade e área de trabalho;
 4.5. Especialista em Meio Ambiente / Geografia (05GEF):  Emitir pareceres e rela-
tórios em solicitações de licença ambiental, monitorar, auditar e fi scalizar o cumpri-
mento das licenças ambientais propondo multas e/ou medidas necessárias visando o 
cumprimento das normas e legislação vigentes; realizar estudos de impacto ambiental; 
planejar, analisar, coordenar, supervisionar e executar projetos relacionados ao meio 
ambiente; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, asso-
ciadas à sua especialidade e área de trabalho;
 4.6. Arquiteto (06ARQ):  Planejar, realizar estudos e subsídios à implantação de po-
líticas, diretrizes, planos de manutenção e projetos de urbanização e paisagismo, bem 
como de fi scalização quanto à sua regularidade, de acordo com as normas vigentes;
 4.7. Engenheiro Agrônomo (07EAG):  Planejar, analisar, coordenar, supervisionar e 
executar projetos inerentes às atividades relacionadas à Agronomia, visando o cumpri-
mento de normas e legislação vigentes;
 4.8. Engenheiro Ambiental (08EAM):  Planejar, analisar, coordenar, supervisionar 
e executar projetos inerentes à engenharia ambiental; emitir pareceres em solicita-
ções de licença ambiental, monitorar, auditar e fi scalizar o cumprimento das licenças 
ambientais propondo multas e/ou medidas necessárias visando o cumprimento das 
normas e legislação vigentes; realizar estudos de impacto ambiental, executar tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e área 
de trabalho;
 4.9. Engenheiro Civil (09CIV):  Planejar, analisar, coordenar, supervisionar e execu-
tar projetos inerentes às atividades relacionadas à Engenharia Civil, visando o cumpri-
mento de normas e legislação vigentes.
 III - DOS REQUISITOS PARA OS CARGOS 
 1.  Além dos pré-requisitos citados no item 3 - 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 ampa-
rado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto no 70.436, 
de 18/04/72;
 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 integral-
mente 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, res-
ponsável 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, mesmo em caso de afastamentos 
e/ou licenças sem vencimentos, bem como receber proventos advindos de aposentado-
rias em órgãos públicos, nos termos do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal;
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 1.11.  Apresentar todos os documentos listados no Anexo II deste Edital, além de docu-
mentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal de Campinas à época da posse 
em razão da regulamentação municipal.
 2.  No ato da posse, todos os requisitos especifi cados nos itens anteriores e aqueles 
que vierem a ser estabelecidos em função do subítem 1.11. deverão ser comprovados 
através da apresentação de seu original juntamente com fotocópia, sendo revogada a 
portaria de nomeação daquele que não os apresentar.
 IV - DOS BENEFÍCIOS 
 1.  A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus ser-
vidores:
 1.1.  Auxílio Refeição/Alimentação:
 a)  No valor de R$ 428,80 (quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) mensais;
 b)  O Auxílio Refeição/Alimentação somente é devido no mês seguinte ao da admis-
são, conforme Ordem de Serviço nº 538/94 e seu respectivo valor refere-se ao mês 
vigente.
 1.2.  A Prefeitura Municipal de Campinas subsidia parcialmente o Vale-Transporte dos 
servidores municipais, sendo que:
 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 será efetuada no mês seguinte ao da solicitação.
 V - DAS INSCRIÇÕES 
 1.  As inscrições serão efetuadas, exclusivamente via internet, por meio do endereço 
eletrônico www.institutocetro.org.br no período de  23 de maio a 16 de junho de 
2011 , iniciando-se no dia  23   de maio de 2011, às 09h00  e encerrando-se, impreteri-
velmente,  às 23h59min do dia 16 de junho de 2011. 
 2.  Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá ler atenta-
mente o Edital e certifi car-se de que preenche todos os requisitos nele exigidos.
 3.  Ao preencher o formulário de inscrição via internet, o candidato deverá optar pelo 
cargo a que deseja concorrer, vedada qualquer alteração posterior.
 3.1.  Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargos. 
Portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá veri-
fi car atentamente o código da opção preenchido.
 3.2.  Caso haja coincidência na data e horário de realização das provas, o candidato que 
tiver efetuado inscrição para dois ou mais cargos, deverá optar por um deles, sendo 
considerado, para todos os efeitos, ausente das demais provas.
 3.3.  Os valores referentes ao pagamento das taxas de inscrição desconsideradas não 
serão devolvidos.
 4.  Não será aceita inscrição fora do prazo estabelecido.
 5.  A taxa de inscrição deverá ser paga no máximo até o dia 17/06/2011.
 5.1.  O candidato que, mesmo tendo preenchido a fi cha de inscrição, não efetuar o 
pagamento da taxa no prazo previsto, não terá sua inscrição validada e não poderá 
participar do Concurso Público.
 6.  Não haverá restituição total ou parcial do valor da taxa de inscrição.
 7.  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 isenção desse paga-
mento às pessoas doadoras de sangue.
 7.1.  Os candidatos doadores de sangue, conforme Lei Municipal nº 13.550/09, deverão re-
alizar a inscrição pela internet, conforme especifi cações dos itens 13 a 15 deste capítulo.
 8.  A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e aceitação formal das nor-
mas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, dos quais não poderá alegar 
desconhecimento.
 9.  As informações prestadas na fi cha de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de Campinas e o Instituto Cetro do di-
reito de excluir deste concurso aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem 
como aquele que prestar informações 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 
exigências contidas no Capítulo II deste Edital. No entanto, será automaticamente 
eliminado do concurso, 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 prestadas na fi cha de inscrição, referentes à data de nascimento e 
número de fi lhos dependentes (menores de 18 anos ou civilmente incapazes ou relati-
vamente capazes na forma do Código Civil vigente) também deverão ser comprovadas 
no ato da admissão, sob pena de exclusão do Concurso Público.
 Procedimentos para as inscrições 
 10.  O candidato deverá ler atentamente este Edital e seus Anexos, que será dispo-
nibilizado no endereço eletrônico  www.institutocetro.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 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, supermercados, cor-
reio, 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 da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do 
próprio candidato. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado qui-
tado após sua compensação. 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 pa-
gamento do boleto, que deverá ser efetuado até o dia  17 de junho de 2011 .
 10.5.  O pagamento realizado fora do período de  23 de maio a 17 de junho de 2011  
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 o Instituto Cetro não se responsabilizarão 
por solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computado-
res, 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 pagamen-
to 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  23/05 a 29/05/2011 , no endere-
ço eletrônico: www.institutocetro.org.br;
 13.2.  Enviar por meio de SEDEX, ao  INSTITUTO CETRO - aos cuidados do De-

partamento de Planejamento de Concursos - Av. Paulista 2001, 13º andar - São 
Paulo - SP - CEP: 01311-300, REF. CAMPINAS / MEIO AMBIENTE - ISEN-
ÇÃO , impreterivelmente, até o dia 30/05/2011, a seguinte documentação:
 a)  Formulário (Anexo III) corretamente preenchido e assinado;
 b)  Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue 
(sem rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datados do período 
de 18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição no concurso, ou seja, 
relativas ao período de  janeiro/2010 a  16/junho/2011. 
 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 ins-
crição ao candidato que não atender a todos os procedimentos descritos no item 13.
 15.  O resultado das análises (deferimento ou indeferimento) das solicitações de isen-
ção do pagamento da taxa de inscrição, será publicado no Diário Ofi cial do Município, 
na data prevista de  10/06/2011  e divulgado por meio de consulta individualizada ao 
endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.
 15.1.  É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do resultado da sua so-
licitação para isenção do pagamento da taxa de inscrição.
 15.2.  Caso a solicitação tenha sido  deferida,  o candidato deverá confi rmar sua ins-
crição no período de  10 a   16 de junho 2011 , via internet, em formulário específi co, 
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
 a)  acessar o endereço eletrônico do  Instituto Cetro - www.institutocetro.org.br  - 
durante o período de inscrição determinado, de  10 a 16 de junho de  2011 , 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 par-
ticipação no Concurso Público, acessando o endereço eletrônico  www.institutocetro.
org.br , gerando o boleto e efetuando o pagamento da taxa de inscrição, conforme 
instruções disponibilizadas na forma estabelecida 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 parti-
cipar deste Concurso Público, concorrendo ao cargo cujas atribuições sejam compatí-
veis com a sua defi ciência.
 16.1.  Para tanto, será reservada a elas o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas 
que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso.
 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 sub-
seqüente, das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
 16.3.  As vagas que não forem providas por falta de candidatos com defi ciência ou 
por reprovação no Concurso serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita 
observância à ordem classifi catória.
 17.  Serão consideradas pessoas com defi ciência aquelas que se enquadrarem nas cate-
gorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, alterado pelo 
Decreto Federal 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 cor-
po humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob 
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetrapare-
sia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou ad-
quirida, 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 freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hze 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 visu-
al 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; e
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 Con-
curso 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 todos os 
demais candidatos.
 18.1.  Antes de efetuar sua inscrição, o candidato com defi ciência deverá observar a sínte-
se das atribuições para cada cargo, constante no item 4 - Capítulo II do presente Edital.
 19.  Os candidatos com defi ciência deverão enviar, impreterivelmente, até o dia  17 de 
junho de 2011 , por meio de SEDEX, endereçado ao  INSTITUTO CETRO - aos cui-
dados do Departamento de Planejamento de Concursos - Av. Paulista 2001, 13º 
andar - São Paulo - SP - CEP: 01311-300, REF. CAMPINAS / MEIO AMBIENTE 
- 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 ex-
pressa referência ao código correspondente 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 IV) com a especifi cação da necessidade especial do candidato 
e, se for o caso, solicitação de prova em Braille, fonte ampliada, ou condição diferen-
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ciada 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 indeferi-
mento da inscrição como candidato com defi ciência e, conseqüentemente:
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 com o auxílio de um ledor, indicado 
pelo Instituto Cetro, ou se preferem que a mesma seja confeccionada em Braille.
 21.1.  No caso de utilização de ledor, este transcreverá as respostas para o candida-
to, não podendo a Prefeitura Municipal de Campinas e/ou o Instituto Cetro serem 
responsabilizados, posteriormente, por qualquer alegação, por parte do candidato, de 
eventuais erros de transcrição provocados pelo ledor.
 21.2.  No caso de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas tam-
bém 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 ta-
manho 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 pelo Instituto Cetro, desde que solicitado no ato da inscrição.
 23.  Os candidatos com defi ciência, aprovados na Prova Objetiva e na Avaliação Psico-
lógica, serão submetidos à avaliação pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Munici-
pal de Campinas, logo após a homologação do Concurso Público.
 23.1.  A Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, observando as 
informações 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 reserva legal de vaga 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 de vaga 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.
 25.  A publicação do resultado fi nal do certame será feita em duas listagens, contendo, 
a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com defi ci-
ência, 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.institutocetro.org.br. 
 2.  Os eventuais erros de digitação, por parte do candidato, de informações relativas a 
nome e documento de identidade deverão ser comunicados apenas no dia de realiza-
ção das provas, na sala de prova. 
 2.1.  Caso haja inexatidão na informação relativa à indicação do cargo para a qual o candi-
dato concorre, este deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato 
- SAC do Instituto Cetro, pelo telefone (11) 3146-2777, das 8h às 19h, 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 nas lista-
gens ofi ciais relativas aos locais de prova estabelecidos no edital de convocação, o 
Instituto Cetro 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 r-
mada pelo Instituto Cetro na fase de julgamento da Prova Objetiva, 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, esta será auto-
maticamente cancelada sem direito à recurso, independentemente de qualquer forma-
lidade, 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 de 02 (duas) etapas, sendo:
 a)  Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classifi catório;
 b)  Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório.
 2.  O conteúdo programático para a Prova Objetiva encontra-se no Anexo I deste Edital.
 2.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o Instituto Cetro não fornecerão e não se 
responsabilizarão por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referen-
tes 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 
Campinas, em locais, datas e horários a serem comunicados oportunamente, por meio 
de publicação de edital de convocação no Diário Ofi cial do Município e no endereço 
eletrônico www.institutocetro.org.br.
 3.1.  É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes 
à realização das etapas do certame.
 3.2.  O Diário Ofi cial do Município de Campinas poderá ser acessado pela internet, no 
endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 4.  A Secretaria Municipal de Recursos Humanos não fornecerá informações, por te-
lefone 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 esferográfi ca transparente (acrílica) 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 
Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Iden-
tifi cação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fi scaliza-

dores de exercício profi 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, Boletim de Ocorrência, Carteira Nacional 
de Habilitação emitida anteriormente à Lei 9.503/97, carteira de estudante, crachás, 
identidade funcional de natureza privada.
 7.3.  Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenti-
cadas, 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 
comparecer 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 proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade necessárias à realização 
de qualquer uma das etapas;
 e)  ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes de decorri-
das 02 (duas) horas do início da prova;
 f)  lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
 g)  utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, tele-
fones celulares, agendas eletrônicas, BIP, pager, walkman, MP3 ou qualquer tipo de 
consulta durante as provas;
 h)  não devolver integralmente o material solicitado;
 i)  for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 j)  utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente 
necessário;
 k)  descumprir qualquer das instruções relativas a cada etapa do certame;
 l)  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 qual-
quer 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 perma-
nência de acompanhantes nos locais designados. 
 9.1.  Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, 
será necessária a presença de acompanhante que fi cará em dependência indicada pela 
coordenação do certame e será responsável pela guarda do bebê; 
 9.2.  Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não realizará a 
respectiva etapa do Concurso Público, fi cando, automaticamente, excluída do certame.
 VIII - DA PROVA OBJETIVA 
 1.  A Prova Objetiva será composta de 50 (cinqüenta) questões do tipo múltipla esco-
lha, divididas por áreas de conhecimento e conforme conteúdo programático constante 
no Anexo I deste Edital, sendo:
 1.1.  Para o cargo de   Agente de Fiscalização   serão:
 a)  10 (dez) questões sobre Língua Portuguesa;
 b)  10 (dez) questões sobre Matemática;
 c)  10 (dez) questões sobre Conhecimentos Gerais;
 d)  20 (vinte) questões sobre Conhecimentos Específi cos.
 1.2.  Para os   cargos de nível Superior   serão:
 a)  05 (cinco) questões sobre Língua Portuguesa;
 b)  20 (vinte) questões sobre Conhecimentos Gerais;
 c)  25 (vinte e cinco) questões sobre Conhecimentos Específi cos.
 2.  A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
 3.  Cada questão valerá 02 (dois) pontos.
 3.1.  Cada questão conterá 04 (quatro) alternativas, sendo somente 01 (uma) correta.
 3.2.  A nota fi nal será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
 4.  A Prova Objetiva terá duração  prevista  de 03 (três) horas para o cargo de   Agente de 
Fiscalização   e 04 (quatro) horas para os   cargos de nível Superior  , contadas a partir 
de seu efetivo início, incluindo-se aí o tempo necessário para transcrição das respostas 
do caderno de questões para a folha de respostas.
 5.  A Prova Objetiva está  prevista  para o dia 10/07/2011.
 5.1.  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,  prevista  para o 
dia 02/07/2011.
 6.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Prova Objetiva, 
que será publicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também, ser consultada 
através do endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.
 6.1.  Os candidatos receberão como complemento, informações através do e-mail ca-
dastrado na sua fi cha 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 com-
parecimento em data, local ou horários incorretos.
 7.  No dia da prova, após assinar a lista de presença, o candidato receberá do fi scal a 
folha de respostas da Prova Objetiva.
 7.1.  O candidato deverá conferir as informações existentes na folha de respostas (do-
cumento que será utilizado para a correção eletrônica e que identifi ca o candidato) e 
assinar seu nome em local apropriado, visando ao cumprimento do § 3º do art. 18 da 
Lei Municipal nº 6.790/91.
 7.2.  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.
 7.3.  A Prova Objetiva terá correção eletrônica, sendo obrigatória a identifi cação do 
candidato no campo específi co da folha de respostas.
 7.4.  O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfi ca transparente (acrí-
lica) 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.
 7.5.  O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candida-
to, que deverá proceder em conformidade com as instruções específi cas nela contidas.
 7.5.1.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
 7.6.  Não poderá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, pois estas poderão ser identifi cadas pelas leitoras óticas, prejudicando o 
desempenho do candidato.
 7.7.  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.
 8.  Por motivo de segurança, serão adotados os procedimentos a seguir:
 8.1.  Após ser identifi cado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala sem autorização 
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e acompanhamento da fi scalização;
 8.2.  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 que será lavrado pelo coordenador 
do local, passando à condição de eliminado;
 8.2.1.  O candidato somente poderá levar o caderno de questões quando faltarem 60 
(sessenta) minutos para o término da prova;
 8.3.  Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fi scal de sala, a 
sua folha de respostas.
 9.  O gabarito e as notas da Prova Objetiva em ordem alfabética serão publicados no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas, com  previsão  para os dias 12/07/2011 e 
23/07/2011, respectivamente.
 10.  Será aplicado critério de nota de corte na Prova Objetiva e somente serão consi-
derados aprovados para a próxima etapa, os candidatos que, além de terem obtido, na 
Prova Objetiva, nota mínima exigida de 50 (cinqüenta) pontos, estiverem posiciona-
dos, conforme a tabela abaixo:

CARGO VAGAS PRE-
VISTAS

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª 
ETAPA

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 05 50 MAIORES PONTUAÇÕES

ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE / 
BIOLOGIA 01 10 MAIORES PONTUAÇÕES

ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE / 
GEOLOGIA 01 10 MAIORES PONTUAÇÕES

ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE / 
ECOLOGIA 01 10 MAIORES PONTUAÇÕES

ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE / 
GEOGRAFIA 01 10 MAIORES PONTUAÇÕES

ARQUITETO 01 10 MAIORES PONTUAÇÕES

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 03 30 MAIORES PONTUAÇÕES

ENGENHEIRO AMBIENTAL 03 30 MAIORES PONTUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL 03 30 MAIORES PONTUAÇÕES

 10.1.  A nota de corte da Prova Objetiva, de cada um dos cargos, será publicada por 
ocasião da convocação dos candidatos aprovados para a Avaliação Psicológica.
 10.2.  Todos os candidatos que estiverem empatados na nota de corte, estarão aprova-
dos para a próxima etapa do certame.
 10.3.  Os candidatos que não atenderem simultaneamente às exigências descritas neste 
item serão considerados não aprovados na Prova Objetiva e excluídos do certame:
 10.3.1.  Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50 (cinqüenta) pontos na 
Prova Objetiva serão considerados não aprovados e estarão, automaticamente, exclu-
ídos do certame.
 10.3.2.  Os candidatos que não obtiverem classifi cação sufi ciente, de acordo com ta-
bela do item 10 deste capítulo, ainda que tenham obtido a pontuação mínima de 50 
(cinqüenta) pontos, também serão considerados não aprovados e estarão, automatica-
mente, excluídos do certame.
 11.  A relação dos candidatos aprovados para a próxima etapa será publicada no Diário 
Ofi cial do Município, em ordem decrescente de nota,  prevista  para o dia 02/08/2011.
 12.  Durante a realização da Prova Objetiva, terá sua prova anulada e será automatica-
mente 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 permitido;
 d)  recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua 
realização;
 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.
 IX - DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 1.  Os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme item 10 - Capítulo VIII, serão 
listados em ordem decrescente de notas e convocados para a Avaliação Psicológica.
 1.1.  Constarão nesta listagem apenas os candidatos aprovados na Prova Objetiva em 
número até 10 (dez) vezes o número de vagas previstas para cada cargo, conforme 
tabela do Capítulo VIII deste Edital.
 2.  A Avaliação Psicológica está  prevista  para ser realizada no dia  07/08/2011 .
 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,  prevista  para o 
dia 02/08/2011.
 3.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Avaliação Psicoló-
gica, que será publicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também, ser consul-
tada através do endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.
 3.1  Os candidatos receberão como complemento, informações através do e-mail ca-
dastrado 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 com-
parecimento 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 números de inscrição no Conselho Regional de Psicologia.
 5.  Esta etapa, de caráter eliminatório, tem como objetivo identifi car as características 
de personalidade e aptidões necessárias ao desempenho adequado das atividades ine-
rentes ao cargo pleiteado, constantes no Capítulo I deste Edital.
 5.1.  Essa verifi cação se dará por meio de instrumental competente, embasado em nor-
mas e procedimentos reconhecidos pela comunidade científi ca, validado em nível na-
cional e em conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia.
 5.2.  O conjunto de características a serem verifi cadas na Avaliação Psicológica está 
embasado na descrição a seguir:
 5.2.1.  Para o cargo de   Agente de Fiscalização  :
 a)   dinamismo:  capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua res-
ponsabilidade, participando delas de maneira construtiva;
 b)   disciplina:  cumprimento das normas, restrições e regulamentos;
 c)   ética:  capacidade de agir corretamente e de acordo com os valores morais, sem 

prejudicar os outros;
 d)   firmeza:  persistência, constância nas ações rumo aos objetivos propostos;
 e)   inteligência espacial:  capacidade para perceber o mundo visual e espacial de forma 
precisa. É a habilidade para manipular formas ou objetos mentalmente e, a partir das 
percepções iniciais, criar tensão, equilíbrio e composição, numa representação visual 
ou espacial;
 f)   interação:  habilidade para interagir com os outros, conhecendo e entendendo suas 
necessidades, trocando informações, conquistando e reunindo esforços de pessoas em 
torno de objetivos comuns, tendo em vista a satisfação dos envolvidos e da população;
 g)   justiça:  capacidade de agir com imparcialidade nas decisões, tendo a verdade como 
princípio;
 h)   participação:  disponibilidade para apresentar idéias, sugestões e informações, com 
vistas a melhoria das relações e fl uxo de trabalho;
 i)   produtividade:  capacidade de atingir metas, apresentando resultados satisfatórios 
com qualidade;
 j)   relacionamento interpessoal:  habilidade no trato com pessoas;capacidade de perceber 
e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros.
 5.2.2.  Para os   cargos de nível Superior  :
 a)   administração de conflitos:  capacidade para administrar confl itos que estejam in-
terferindo no trabalho e/ou nos relacionamentos, estabelecendo alternativas de ações 
para resolvê-los;
 b)   disciplina:  cumprimento das normas, restrições e regulamentos;
 c)   ética:  capacidade de agir corretamente e de acordo com os valores morais, sem 
prejudicar os outros;
 d)   flexibilidade:  capacidade de adaptação rápida à situações inesperadas e facilidade 
de encontrar novas alternativas para resolver problemas e adversidades;
 e)   iniciativa:  capacidade de infl uenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de 
forma atuante, não passiva, diante das necessidades de tarefas ou situações. Tal capa-
cidade implica uma disposição para agir ou empreender uma ação, tomando a frente 
em uma determinada situação;
 f)   inteligência espacial:  capacidade para perceber o mundo visual e espacial de forma 
precisa. É a habilidade para manipular formas ou objetos mentalmente e, a partir das 
percepções iniciais, criar tensão, equilíbrio e composição, numa representação visual 
ou espacial;
 g)   interação:  habilidade para interagir com os outros, conhecendo e entendendo suas 
necessidades, trocando informações, conquistando e reunindo esforços de pessoas em 
torno de objetivos comuns, tendo em vista a satisfação dos envolvidos e da população;
 h)   participação:  disponibilidade para apresentar idéias, sugestões e informações, com 
vistas a melhoria das relações e fl uxo de trabalho;
 i)   relacionamento interpessoal:  habilidade no trato com pessoas;capacidade de perceber 
e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;
 j)   trabalho em equipe:  capacidade para desenvolver trabalhos em grupo, mantendo 
postura participativa e colaboradora, contribuindo para atingir o resultado estabelecido.
 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 pessoal 
compatível com o perfi l psicológico profi ssional, descrito no presente Edital;
 b)  inapto: o candidato não apresentou, nesta etapa do certame, perfi l psicológico pes-
soal compatível com o perfi l psicológico profi ssional, 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 qual-
quer 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 
candidatos considerados inaptos.
 7.4.  A inaptidão nessa etapa de avaliação não tem nenhuma 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/ou documento de identidade.
 X - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 1.  A nota fi nal do candidato será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
 2.  Os candidatos aprovados no 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:
 3.1.  Para o cargo de   Agente de Fiscalização  :
 a)  O maior total de pontos nas questões de Conhecimentos Específi cos;
 b)  O maior total de pontos nas questões de Conhecimentos Gerais;
 c)  O maior total de pontos nas questões de Língua Portuguesa;
 d)  O maior total de pontos nas questões de Matemática.
 3.2.  Para os   cargos de nível Superior  :
 a)  O maior total de pontos nas questões de Conhecimentos Específi cos;
 b)  O maior total de pontos nas questões de Conhecimentos Gerais;
 c)  O maior total de pontos nas questões de Língua Portuguesa.

 4.  Caso persista algum empate, aplicar-se-ão os seguintes critérios de desempate:
 a)  maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (de acordo 
com o Artigo 27 do Estatuto do Idoso);
 b)  maior número de fi lhos dependentes (menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente 
incapazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente);
 c)  maior idade dos candidatos (não abrangidos pelo Estatuto do Idoso).
 4.1.  Este critério será aplicado de acordo com as informações da fi cha de inscrição.
 4.2.  No ato da posse, estas informações deverão ser comprovadas e, caso sejam consi-
deradas inverídicas, o candidato será excluído do Concurso Público, de acordo com o 
item 9 - Capítulo V deste Edital.
 5.  A classifi cação fi nal dos candidatos habilitados no Concurso Público será publica-
da em Diário Ofi cial do Município e estará disponível no endereço eletrônico  www.
institutocetro.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 de-
verão ser interpostos no período de 48 (quarenta e oito) horas subseqüentes à rea-
lização e/ou divulgação de cada etapa do Concurso Público, considerando-se como 
data para início da contagem do prazo o primeiro dia útil seguinte à realização e/ou 
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divulgação da referida etapa.
 3.  Para a interposição de recursos, o candidato deverá, obrigatoriamente:
 3.1.  Acessar o endereço eletrônico www.institutocetro.org.br, preencher o formulário 
próprio disponibilizado para recurso e enviá-lo via internet.
 4.  Somente serão analisados os recursos enviados, conforme o item 3 e dentro do 
prazo especifi cado no item 2 deste capítulo, expressos em termos convenientes e que 
apontarem as circunstâncias que os justifi quem.
 5.  Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
 5.1.  em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo;
 5.2.  fora do prazo estabelecido;
 5.3.  sem fundamentação lógica e consistente e
 5.4.  com argumentação idêntica a outros recursos.
 6.  Admitir-se-á um único recurso por candidato, relativo a cada etapa do Concurso 
Público.
 7.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este poderá, 
eventualmente, 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 10 - Capítulo VIII. 
 8.  Não serão aceitos vistas das provas, revisão de recurso, recurso do recurso ou recur-
so de gabarito fi nal defi nitivo.
 9.  Os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes concorrentes ao mesmo cargo.
 10.  Os recursos relacionados ao resultado da Prova Objetiva e Avaliação Psicológica 
serão respondidos pela banca examinadora, que encaminhará ao candidato a resposta 
por escrito.
 11.  A banca examinadora do Instituto Cetro é a  única instância para recursos referentes 
à Prova Objetiva e Avaliação Psicológica, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não serão aceitos recursos adicionais.
 11.1.  Não caberá qualquer pedido de reconsideração da decisão da Banca Examinadora.
 XII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 
 1.  Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser 
convocados a qualquer momento, de acordo com a necessidade da Prefeitura Muni-
cipal de Campinas. 
 2.  O candidato habilitado, obedecendo à estrita ordem de classifi cação, será convoca-
do 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.
 3.  O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, 
sendo sua responsabilidade acompanhar o Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
que poderá ser acessado pela internet, no endereço eletrônico: www.campinas.sp.gov.
br/diario-ofi cial.
 4.  O candidato classifi cado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá se apre-
sentar no dia, local e horário determinados no Diário Ofi cial do Município, segundo a lista-
gem de classifi cação previamente publicada, para reunião de preenchimento de vagas.
 4.1.  O candidato que não comparecer no dia e horário agendado ou, ainda, não optar 
por nenhuma das vagas oferecidas, por ocasião da reunião de preenchimento de vagas, 
estará, automaticamente, excluído do Concurso Público, não havendo nenhuma possi-
bilidade de reconvocação neste certame.
 XIII - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 
 1.  Após a homologação do Concurso Público e após a reunião de preenchimento de vagas, 
o candidato 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 Recur-
sos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, com critérios 
estabelecidos pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, consistindo de exame 
clínico geral.
 3.  A critério do médico de Saúde Ocupacional do Departamento de Promoção à Saúde do 
Servidor, o candidato poderá ser submetido a exames complementares e/ou avaliações es-
pecializadas, sempre nos órgãos de saúde do município de Campinas, ou clínicas indicadas 
pela Instituição, não sendo, nestes casos, emitido parecer de avaliação de imediato.
 4.  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.
 4.1  Não será aceita nenhuma avaliação que não as solicitadas pela Coordenadoria Setorial 
de Saúde e Segurança do Trabalho.
 5.  O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de APTO ou 
INAPTO para o cargo pretendido.
 6.  Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas incompa-
tíveis com o cargo pleiteado.
 7.  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 concretização deste ato condicionada à oportunidade e à conveniência da Admi-
nistração. 
 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-admis-
sional, o candidato deverá acompanhar a publicação de sua nomeação no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas, que poderá ser acessado pela internet, no endereço eletrônico: 
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 3.  De acordo com o Art. 29º 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 estabe-
lecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou recusar a 
nomeação ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em exercício nos 
prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
 3.2.  O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará a perda 
dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
 4.  Para efeitos de comprovação da documentação exigida, só serão válidos os diplomas 
registrados no órgão competente (Ministério da Educação e Cultura - MEC).
 5.  Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal o candidato não poderá 
perceber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal. 
 XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 1.  O resultado fi nal do Concurso Público será publicado no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio de Campinas e também divulgado através dos endereços eletrônicos www.
campinas.sp.gov.br e www.institutocetro.org.br.
 2.  O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados 

a partir da publicação de sua homologação, no Diário Ofi cial do Município, podendo 
ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
 3.  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 mencionada em edital ou comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do Muni-
cípio de Campinas e divulgado no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br.
 4.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o Instituto Cetro se eximem de quaisquer 
despesas decorrentes de viagens, estada e alimentação dos candidatos para compareci-
mento às etapas deste Concurso Público.
 5.  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classifi ca-
ção no Concurso Público, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 6. Até a homologação do Concurso Público , todas as convocações, comunicados 
e resultados ofi ciais, referentes à sua realização, serão publicados no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas e divulgados nos endereços eletrônicos www.campinas.
sp.gov.br e www.institutocetro.org.br.
 6.1.  Após a homologação , as convocações, comunicados e resultados ofi ciais do Con-
curso Público serão publicados,  exclusivamente , no Diário Ofi cial do Município de 
Campinas, que poderá ser acessado pela internet, no endereço eletrônico: www.cam-
pinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 6.2.  É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publi-
cações, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 7.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o Instituto Cetro não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
 7.1.  E-mail não informado;
 7.2.  Endereço de difícil acesso;
 7.3.  Correspondência devolvida pelo correio por motivo de endereço incorreto e/ou 
insufi ciente do candidato, mudança ou razões semelhantes;
 7.4.  Correspondência recebida por terceiros. 
 8.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário ofi cial de Brasília. 
 9.  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Campinas.

Campinas, 16 de maio de 2011
 LUIZ VERANO FREIRE PONTES 

 Secretário Municipal de Recursos Humanos 

CRONOGRAMA PREVISTO - MEIO AMBIENTE - EDITAL 002/2011

ATIVIDADES DATAS
PREVISTAS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 17/MAI

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 23/MAI A 16/JUN

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS ISENTOS (VIA INTERNET) 23 A 29/MAI

ENVIO DE SEDEX COM OS COMPROVANTES DE DOAÇÃO DE SANGUE ATÉ 30/MAI

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA RELAÇÃO DE 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS DE ISENTOS 10/JUN

PERÍODO PARA OS CANDIDATOS ISENTOS EFETIVAREM A INSCRIÇÃO 10 A 16/JUN

DATA LIMITE PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO ATÉ 17/JUN

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA CONVOCAÇÃO 
PARA A PROVA OBJETIVA 2/JUL

PROVA OBJETIVA - PERÍODO MANHÃ E TARDE (PREVISTO) 10/7/2011

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DOS GABARITOS 40736

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESULTADO DOS 
RECURSOS CONTRA GABARITO + NOTAS EM ORDEM ALFABÉTICA 23/JUL

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESULTADO DOS 
RECURSOS CONTRA NOTAS + NOTA DE CORTE POR CARGO + CONVOCAÇÃO 
PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

2/AGO

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (PREVISTO) 07/08/11

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) DAS RESPOSTAS AOS 
RECURSOS CONTRA APLICAÇÃO AV. PSICOLÓGICA + CLASSIFICAÇÃO PRELI-
MINAR + RESULTADO DA AV. PSICOLÓGICA

23/AGO

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA CLASSIFICAÇÃO 
FINAL + RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR + 
RESULTADO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

3/SET

HOMOLOGAÇÃO 06/09/2011
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 LUIZ VERANO FREIRE PONTES 
 Secretário Municipal De Recursos Humanos 

 CONCURSO PÚBLICO - MEIO AMBIENTE
EDITAL Nº 002/2011

ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

CONHECIMENTOS 
GERAIS

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Uso de correio eletrônico, preparo de mensa-
gens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word 2003: estrutura básica dos 
documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografi a e gramática, 
controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de obje-
tos, campos predefi nidos, caixas de texto. Microsoft Excel 2003: estrutura básica 
das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráfi cos, elaboração 
de tabelas e gráfi cos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 
objetos, campos predefi nidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção 
de dados externos, classifi cação. Microsoft PowerPoint 2003: estrutura básica das 
apresentações, conceitos de slides, anotações régua, guias cabeçalhos e rodapés, 
noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de 
páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows 2003: conceito 
de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, ma-
nipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos Microsoft Offi ce. Navegação Internet, conceitos de 
URL, links, sites, impressão de páginas.
ATUALIDADES: Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais no 
Brasil, veiculadas nos últimos 06 (seis) meses anteriores à data de realização da pro-
va, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão.
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LÍNGUA 
PORTUGUESA

Ortografi a. Acentuação gráfi ca. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, for-
mas 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 /
RACIOCÍNIO LÓ-
GICO

MATEMÁTICA: números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, mul-
tiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de 
números naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grande-
zas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de 
três; porcentagem e problemas. 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Estrutura lógica de relações arbitrá-
rias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fi ctícios; deduzir novas informações 
das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura 
daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: 
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial 
e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do 
processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, 
a conclusões determinadas.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

MEIO AMBIENTE: Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. Dos ins-
trumentos da política nacional e estadual do meio ambiente. Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC. Licenciamento Ambiental. Resíduos Sólidos. 
Flora e vegetação. Crimes Ambientais. Infrações Administrativas. Protocolo de 
Kyoto.
MEIO AMBIENTE EM CAMPINAS: Atribuições do Município; Estudos e Pro-
jetos; Licenciamento Ambiental; Banco de Áreas Verdes. (Fonte: www.campinas.
sp.gov.br/governo/meio-ambiente)
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: Dos crimes contra a Administração Pública 
- arts. 312 a 327 do Código Penal.
LEGISLAÇÃO FEDERAL: 
- Lei nº 4.771 de 15/09/1965, que institui o Código Florestal. 
- Lei nº 7.803 de 18/07/1989, que altera a Lei nº 4.771/65. 
- Lei nº 9.605 de 12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e admi-
nistrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências.
- Resolução CONAMA nº 302 de 20/03/2002, que dispõe sobre os pa-
râmetros, defi nições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios 
artifi ciais e o regime de uso do entorno. 
- Resolução CONAMA nº 303 de 20/03/2002, que dispõe sobre parâme-
tros, defi nições e limites de Áreas de Preservação Permanente.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL: 
- Lei nº 9.509 de 20/03/1997, que dispõe sobre a Política Estadual do 
Meio ambiente, seus fi ns e mecanismos de formulação e aplicação.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 
- Lei Orgânica do Município de Campinas: Artigos 186 a 203.
- Lei n° 10.850 de 07/06/2001, que cria a Área de Proteção Ambiental 
- APA - do Município de Campinas, regulamenta o uso e ocupação do solo e o 
exercício de atividades pelo setor público e privado. 
- Lei nº 11.571 de 17/06/2003, que disciplina o plantio, o replantio, a 
poda, a supressão e o uso adequado e planejado da arborização urbana e dá outras 
providências.
- Lei Complementar nº 15 de 27/12/2006 (arts. 36 a 47), que dispõe 
sobre o Plano Diretor do Município de Campinas. 
- Decreto nº 16.530 de 29/12/2008, que dispõe sobre a denominação e a 
estrutura administrativa das Secretarias que especifi ca e dá outras providências 
- Decreto nº 16.974 de 04/02/2010, que dispõe sobre a criação do Banco 
de Áreas Verdes do Município de Campinas, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Campinas e altera o Decreto Nº 16.274, de 03 de julho de 2008.
- Decreto nº 17.261 de 08/02/2011, que dispõe sobre os procedimentos 
para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local 
no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campinas.

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
ESPECIALISTAS EM MEIO AMBIENTE, ARQUITETO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, 
ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENGENHEIRO CIVIL)

LÍNGUA 
PORTUGUESA

Ortografi a. Acentuação gráfi ca. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, for-
mas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do ver-
bo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da crase. 
Pontuação. Interpretação de texto.

CONHECIMENTOS 
GERAIS

ATUALIDADES: Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais no 
Brasil e no mundo, veiculadas nos últimos 06 (seis) meses anteriores a data de reali-
zação da prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet 
e televisão.
MEIO AMBIENTE: Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. Dos ins-
trumentos da política nacional e estadual do meio ambiente. Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC. Licenciamento Ambiental. Resíduos Sólidos. 
Flora e vegetação. Crimes Ambientais. Infrações Administrativas. Protocolo de 
Kyoto.
MEIO AMBIENTE EM CAMPINAS: Atribuições do Município; Estudos e Pro-
jetos; Licenciamento Ambiental; Banco de Áreas Verdes. (Fonte: www.campinas.
sp.gov.br/governo/meio-ambiente)
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: Dos crimes contra a Administração Pública - 
arts. 312 a 327 do Código Penal.
LEGISLAÇÃO FEDERAL: 

- Lei nº 4.771 de 15/09/1965, que institui o Código Florestal. 
- Lei nº 7.803 de 18/07/1989, que altera a Lei nº 4.771/65. 
- Lei nº 9.605 de 12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administra-

tivas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. 

- Resolução CONAMA nº 302 de 20/03/2002, que dispõe sobre os parâmetros, 
defi nições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artifi -
ciais e o regime de uso do entorno. 

- Resolução CONAMA nº 303 de 20/03/2002, que dispõe sobre parâmetros, de-
fi nições e limites de Áreas de Preservação Permanente.

LEGISLAÇÃO ESTADUAL: 
- Lei nº 9.509 de 20/03/1997, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio am-

biente, seus fi ns e mecanismos de formulação e aplicação.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 

- Lei Orgânica do Município de Campinas: Artigos 186 a 203.
- Lei n° 10.850 de 07/06/2001, que cria a Área de Proteção Ambiental - APA - do 

Município de Campinas, regulamenta o uso e ocupação do solo e o exercício de 
atividades pelo setor público e privado. 

- Lei nº 11.571 de 17/06/2003, que disciplina o plantio, o replantio, a poda, a 
supressão e o uso adequado e planejado da arborização urbana e dá outras provi-
dências.

- Lei Complementar nº 15 de 27/12/2006 (arts. 36 a 47), que dispõe sobre o 
Plano Diretor do Município de Campinas. 

- Decreto nº 16.530 de 29/12/2008, que dispõe sobre a denominação e a estrutura 
administrativa das Secretarias que especifi ca e dá outras providências 

- Decreto nº 16.974 de 04/02/2010, que dispõe sobre a criação do Banco de Áreas 
Verdes do Município de Campinas, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Campinas e altera o Decreto Nº 16.274, de 03 de julho de 2008.

- Decreto nº 17.261 de 08/02/2011, que dispõe sobre os procedimentos para o 
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local no 
âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campinas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

ESPECIALISTA EM 
MEIO AMBIENTE / 
BIOLOGIA

- Geoprocessamento e sensoriamento remoto: Conceitos básicos de Sistemas de Infor-
mação Geográfi ca (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento.
- Aspectos bióticos: Noções de zoologia: regras de nomenclatura científi ca, divisão do 
reino animal, divisão do subfi lo vertebrata até o nível de ordem. Noções de botânica: 
taxionomia vegetal até o nível de classe, fi togeografi a, evolução, ciclo de vida e células 
vegetais. Ecologia: teia alimentar, nicho, habitat, populações, ecossistemas, biogeo-
grafi a. Biologia da conservação: biomas brasileiros; biodiversidade; extinção; tráfi co 
de animais silvestres; desmatamento; explosão populacional; espécies ameaçadas de 
extinção; unidades de conservação. 
- Gestão e manejo dos recursos ambientais: Zoneamento ecológico-econômico. Instru-
mentos de controle e licenciamento. Recursos hídricos. Recuperação de áreas degrada-
das. Proteção da biodiversidade. Convenção da Biodiversidade. 
- Manejo de fauna: Introduções, reintroduções, translocações e adensamento populacio-
nal de fauna silvestre. Manejo de fauna silvestre, suas populações. Contenção química e 
física de animais silvestres. Nutrição de animais silvestres. Doenças nutricionais. Bios-
segurança aplicada ao manejo de fauna silvestre. Medidas mitigadoras para a captura 
incidental de aves, mamíferos e répteis aquáticos em artes de pesca. Fauna ameaçada 
de extinção - manejo de fauna invasora.
- Climatologia. 
- Ecossistemas brasileiros. 
- Ecologia da paisagem. 
- Noções de planejamento territorial.
- Noções de: ecossistemas aquáticos; geografi a humana; fi tossociologia; limnologia.

ESPECIALISTA EM 
MEIO AMBIENTE / 
GEOLOGIA

- Geoprocessamento e sensoriamento remoto: Conceitos básicos de Sistemas de Infor-
mação Geográfi ca (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas de 
imageamento: conceitos de pixel, resolução espacial, temporal e radiométrica. Imagens 
de radar, multiespectrais e multitemporais. Aplicações de sensoriamento remoto no mo-
nitoramento e controle de desmatamentos e incêndios fl orestais.
- Geologia econômica. 
- Métodos geofísicos.
- Geoquímica.
- Estratigrafi a.
- Geologia estrutural.
- Noções de cartografi a digital.
- Geologia do Brasil.
- Tectônica global. Tectônica e Geologia Estrutural aplicada a bacias sedimentares.
- Classifi cação de bacias.
- Bacias sedimentares e vulcano-sedimentares pré-cambrianas.
- Principais eventos tectônicos e estratigráfi cos do Brasil.
- Hidrogeologia.

ESPECIALISTA EM 
MEIO AMBIENTE / 
ECOLOGIA

- Conceitos ecológicos fundamentais: População, Comunidade, Ecossistema, Biosfera, 
Habitat e nicho ecológico, Biociclo, Biomas, Ecótone.
- Energia no ecossistema: Cadeias alimentares, Pirâmides ecológicas, Produtividade 
e ecossistema. 
- Ciclos biogeoquímicos: Ciclos da matéria, Ciclo da água, Ciclo do Carbono, Ciclo do 
Nitrogênio; Dinâmica da Comunidade: Sucessão ecológica. 
- Dinâmica populacional: densidade populacional, potencial biótico e resistência do 
meio, fatores que regulam o crescimento populacional.
- A biosfera agredida: poluição (poluição do ar, poluição da água e a eutrofi zação), 
Inversão térmica, Chuva ácida, CFC e o buraco na Camada de Ozônio, Chernobyl e 
o estrôncio 90. 
- Fitogeografi a brasileira: Divisão ecológica do Brasil. 
- Biossegurança.

ESPECIALISTA EM 
MEIO AMBIENTE / 
GEOGRAFIA

- Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos básicos de Sistemas de Infor-
mação Geográfi ca (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas de 
imageamento: conceitos de pixel, resolução espacial, temporal e radiométrica. Imagens 
de radar, multiespectrais e multitemporais. Aplicações de sensoriamento remoto no mo-
nitoramento e controle de desmatamentos e incêndios fl orestais. 
- Noções de meteorologia e climatologia.
- Ecossistemas brasileiros. 
- Ecologia da paisagem. 
- Noções de ecologia geral e de ecossistemas aquáticos.
- Geografi a humana. 
- Noções de planejamento territorial. 
- Noções de geografi a política; de sociologia e de antropologia. 
- Comunidades e meio ambiente. 
- Populações tradicionais. 
- Desenvolvimento econômico e social. Impactos sociais e econômicos de grandes 
empreendimentos. 
- Educação ambiental.
- Noções de análise social e econômica de projetos e de economia ambiental.

ARQUITETO

- Conhecimento de AUTOCAD.
- Conhecimentos gerais de planejamento urbano e meio ambiente. 
- Projeto de arquitetura: Métodos e técnicas de desenho e projeto. Programação de 
necessidades físicas das atividades. Estudos de viabilidade técnico-fi nanceira. Infor-
mática aplicada à arquitetura. Controle ambiental das edifi cações (térmico, acústico e 
luminoso). Construções sustentáveis. 
- Projetos complementares: especifi cação de materiais e serviços e dimensionamento 
básico. Ventilação/exaustão. 
- Sistemas de infra-estrutura de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e sane-
amento ambiental (drenagem, abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, coleta e 
destinação de resíduos sólidos).

E N G E N H E I R O 
AGRÔNOMO

- Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos básicos de Sistemas de Infor-
mação Geográfi ca (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas de 
imageamento: conceitos de pixel, resolução espacial, temporal e radiométrica. Imagens 
de radar, multiespectrais e multitemporais. Aplicações de sensoriamento remoto no mo-
nitoramento e controle de desmatamentos e incêndios fl orestais. 
- Gestão e manejo dos recursos ambientais. Zoneamento ecológico-econômico. Instru-
mentos de controle e licenciamento. Recursos hídricos. Recuperação de áreas degrada-
das. Proteção da biodiversidade. Convenção da Biodiversidade.
- Aspectos físicos. Noções de geologia. Noções de geomorfologia. Noções de pedologia 
e classifi cação do solo. Poluição e contaminação de solo, água e ar. 
- Noções de meteorologia e climatologia, de fi totecnia e de zootecnia.

ENGENHEIRO AM-
BIENTAL

- Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos básicos de Sistemas de Infor-
mação Geográfi ca (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas de 
imageamento: conceitos de pixel, resolução espacial, temporal e radiométrica. Imagens 
de radar, multiespectrais e multitemporais. Aplicações de sensoriamento remoto no mo-
nitoramento e controle de desmatamentos e incêndios fl orestais. 
- Meio ambiente e natureza. Ecologia e ecossistemas brasileiros. Noções de meteorolo-
gia e climatologia. Noções de hidrologia. 
- Tecnologias ambientais. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de trata-
mento dos efl uentes. Qualidade do solo e da água subterrânea, gerenciamento de resí-
duos sólidos, remediação de solos e de água subterrânea. 
- Avaliação de impactos ambientais, riscos ambientais e valoração de danos. 
- Planejamento e Gestão ambiental. 
- Planejamento territorial e instrumentos de controle do uso e ocupação do solo. 
- Gestão integrada de meio ambiente, saúde e segurança. 
- Sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, rede e tratamento. 
- Drenagem urbana. 
- Vistoria técnica e relatório. 
- Gestão integrada de resíduos sólidos. 
- Política de saneamento básico e ambiental.
- Sistema nacional e distrital de defesa civil. 
- Política de combate às calamidades. 
- Transporte de substâncias perigosas. 
- Acidentes ambientais com substâncias perigosas.
- Impactos ambientais de derramamento de petróleo e subprodutos.
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E N G E N H E I R O 
CIVIL

- Topografi a. 
- Mecânica dos solos. 
- Noções de geotecnia. 
- Terraplenagem. 
- Drenagem pluvial. 
- Projetos de obras civis. Arquitetônicos. Construções sustentáveis. 
- Projetos complementares. Prevenção contra incêndio. 
- Especifi cação de materiais e serviços. 
- Programação de obras. Planejamento e cronograma físico-fi nanceiro: PERT-CPM. 
Acompanhamento de obras. 
- Construção. 
- Fiscalização. Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, 
aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.). Controle de execução de obras e ser-
viços. 
- Hidrologia. Ciclo hidrológico. Bacia hidrográfi ca. Elementos de hidrometeorologia. 
Elementos de Estatística. Precipitação. Interceptação. Evaporação. Água subterrânea. 
Infi ltração. Fundamentos do escoamento. Escoamento superfi cial. Escoamento em rios 
e canais. Aquisição de dados hidrológicos. Vazão máxima. Regularização de vazões. 
Regimes de vazão dos cursos d’ água. Modelos hidráulico hidrológicos. Dimensiona-
mento e operação de reservatórios. 
- Pavimentação urbana. 
- Abastecimento de água. 
- Esgotamento sanitário. 
- Drenagem urbana. 
- Resíduos sólidos. 
- Vistoria e elaboração de pareceres. 
- Princípios de planejamento e de orçamento público. Elaboração de orçamentos. 
- Noções de segurança do trabalho. 
- Impactos ambientais de obras civis de infra-estrutura. 
- Noções de planejamento de transportes e de intermodalidade; de sistemas e obras 
hidráulicas. 
- Conceitos sobre geração de energia elétrica. 
- Noções de obras, sistemas e estruturas de transmissão de energia.
- Noções de obras de normalização e regularização (dragagens, derrocamentos).

CONCURSO PÚBLICO - MEIO AMBIENTE
EDITAL Nº 002/2011

ANEXO II - 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 docu-
mentos específi cos de cada cargo, sendo:
LISTA GERAL (obrigatória para todos os cargos)
- 01 foto 3x4 recente;
- Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
- Certidão de Casamento atualizada;
- 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.);
- C.P.F. (Cadastro Pessoa Física);
- 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 expedidos pela Polícia Federal e Polícia Estadual dos locais em que tenha 
residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos, no máximo, há 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.
LISTA ESPECÍFICA PARA CADA CARGO
Agente de Fiscalização
- Histórico Escolar + Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio
Especialista em Meio Ambiente / Biologia
- Diploma de Bacharel em Biologia
- Histórico Escolar do curso de Graduação em Biologia
- Registro Profi ssional
Especialista em Meio Ambiente / Geologia
- Diploma de Bacharel em Geologia
- Histórico Escolar do curso de Graduação em Geologia
- Registro Profi ssional
Especialista em Meio Ambiente / Ecologia
- Diploma de Bacharel em Ecologia
- Histórico Escolar do curso de Graduação em Ecologia
- Registro Profi ssional
Especialista em Meio Ambiente / Geografi a
- Diploma de Bacharel em Geografi a
- Histórico Escolar do curso de Graduação em Geografi a
- Registro Profi ssional
Arquiteto
- Diploma de Graduação em Arquitetura
- Histórico Escolar do curso de Graduação em Arquitetura
- Registro Profi ssional
Engenheiro Agrônomo
- Diploma de Graduação em Engenharia Agronômica OU Agronomia
- Histórico Escolar do curso de Graduação em Engenharia Agronômica OU Agronomia
- Registro Profi ssional
Engenheiro Ambiental
- Diploma de Bacharel em Engenharia Ambiental
- Histórico Escolar do curso de Graduação em Engenharia Ambiental
- Registro Profi ssional
Engenheiro Civil
- Diploma de Graduação em Engenharia Civil
- Histórico Escolar do curso de Graduação em Engenharia Civil
- Registro Profi ssional
OBSERVAÇÃO: Além dos documentos listados neste Anexo, 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 III - FORMULÁRIO PARA DOADORES DE SANGUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO – MEIO AMBIENTE – EDITAL 002/2011

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA CONDI-
ÇÃO DE DOADOR DE SANGUE

NOME: ____________________________________________________________
Nº INSCRIÇÃO: ___________________
CARGO: ____________________
RG: _____________________________
CPF: __________________
Solicito isenção do pagamento da taxa de inscrição referente ao Concurso Público do Meio Ambiente 
– Edital 002/2011, da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme Capítulo V - Das Inscrições, cons-
tantes em Edital.
Envio anexo a este formulário os seguintes documentos:
01 (uma) cópia, autenticada de cada um dos comprovantes de doação de sangue, realizados no período de 
janeiro/2010 a 16/junho/2011, conforme abaixo:
Data do comprovante 1: ______/______/______
Data do comprovante 2: ______/______/______
Data do comprovante 3: ______/______/______
Atesto serem verídicas as informações e documentos anexos a este formulário e tenho ciência de que, 
caso seja indeferida esta solicitação, deverei efetuar o pagamento da taxa de inscrição, conforme descri-
to no Capítulo V - item 15 do Edital de Abertura do certame.
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CASO DE INDEFERIMENTO DO PE-
DIDO DE ISENÇÃO:
17 de junho de 2011
Data: ______/______/______
Assinatura

ANEXO IV - REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO – MEIO AMBIENTE

EDITAL Nº 002/2011
Nome do Candidato: ___________________________________________________________

Número de Inscrição:______________ Documento de Identidade:_____________________
Cargo: ______________________________________________________________________

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL
Assinale com X (sim ou não) no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial

1) Há necessidade de prova especial: Sim ( ) Não ( )
Escreva a seguir o tipo de prova especial necessária:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data: ______/______/ 2011.
Assinatura:_____________________________________________________

 

  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 SAÚDE - EDITAL 006/2009 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem,  dia 
  23/05/11, segunda-feira, às 9h00  ,   no Salão Vermelho - Térreo Paço Municipal 
- Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de desempate 
de classifi cação e preenchimento de vagas. Os candidatos deverão comparecer à reu-
nião munidos de documento original de Identidade - R.G. e certidão de nascimento 
dos fi lhos dependentes. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais 
decorrentes do Concurso Público.   Não será permitida a presença de acompanhantes 
no local da reunião.  
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CLA NOME RG
290 MARCIA CAMPOS AMARO DOS SANTOS 181718893
291 FERNANDO AUGUSTO DE MELO 223653627
292 NATALIA TAIZE CAPELATO 458331326
293 TIAGO RODRIGUES TEIXEIRA 331476411
294 ARIANE CRISTINA GERTRUDES DE LUCCA 232235235
295 ADRIANA CRISTINA BATAIER CORREA 214064402
295 FRANCIELLE FELICIANO SILVA DA MATA 432699545
295 HENRIQUE MANOEL DIAS FILHO M6755033
295 MADALENA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA 299688057
295 MARCELA VIVIANE FAGANELLO ARENDT 232874396
295 SUZELIA FERNANDES ROCHA 387968404
301 JAQUELINE APARECIDA DE GODOY 303823276
301 SANDRA APARECIDA LUZ BRAVO 18079704
303 VANESSA DE PAULA ALVES DOS SANTOS 340086348
304 CARLA RAFAELA DE SOUZA 471540110
304 ELISA REGINA PERES DE OLIVEIRA 16992869X
304 SIMONI PIRES DE MORAIS 244212016
307 RAQUEL DE CASSIA LIMA FOLTRAN 332776530
307 SORAIA FERREIRA LOPES DIB 236681539
309 VAGNER FERREIRA DE LIMA 343790336
310 HELCIMARA AVILA COELHO 441123764
310 REGIANI DA SILVA 001001024
310 SILVANA CUSTODIO BARBOSA 271330892
310 VANESSA PINHEIRO DOS SANTOS 418086400
314 ALESSANDRA CIRILO DA SILVA 365277551
314 CRISTIANE APARECIDA KESS 297160266
314 DEBORAH CARDEAL ROCHA RUIZ 449306045
314 JULIANA DOS SANTOS BARBOSA SILVA 414845742
314 LAERCIO LOURENCO DOS SANTOS 21203176
314 MARCIO DOS SANTOS JUNIOR 447700145
320 ANDREA FIRMINO CORREA 307213493
320 CRISTIANE DA ROCHA OLIVEIRA 340101234
320 DIANA CAROZZOLLI REBELO GURZONI LOPES 42478855
320 ELIANE BARBIERI SANTALIESTRA 25519898X
320 MIRIAM RAQUEL FREGATE DA SILVA 224128553
320 NADIA EL DORR 328235106
320 VANESSA OLIVEIRA RIBEIRO 323080029
327 PAULO SERGIO MEDEIROS CAETANO 225054905
327 TANIA SUZY MONTAGNANI 141064146
329 ALESSANDRA PEREIRA CAMPOS 258010873
329 MARESSA ALMEIDA GAIOTO 41057840X
329 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 385426720
332 ANGELA ROSA NUNES MOTA 000482756
332 APARECIDA FERREIRA ARCAIN 186731504
332 CARLA ELOIZA DA FONSECA GOIS 411097143
332 DANIELE CRISTINA DO NASCIMENTO 424145339
332 ELOISA HELENA ZOTIN PEREIRA 255580344
332 EMERSON RENAN AFONSO LIMA 475534761
332 ESTER DE MORAES TEIXEIRA 330305827
332 FABIANO LUCIO FERREIRA 266688858
332 GISLENE FERREIRA CAIRES BISTAFFA 306555414
332 GLEIBES BARBOSA GOMES 1417547022
332 LUANA CRISTINA DA SILVA 424369497
332 MARCIA SOUZA SACHETO 224783889
332 MARIA LUCIA MOREIRA MATIAS 3603452
332 MARISA CANDIDA DOS SANTOS FERREIRA 36962582
332 SIMONE TORRE 444822987
332 VIVIANE BOSSOLAN 419335729 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 SAÚDE - EDITAL 006/2009 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem,  dia 
  24/05/11, terça-feira, às 13h00  ,   no Salão Vermelho - Térreo Paço Municipal - Av. 
Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de desempate de 
classifi cação e preenchimento de vagas. Os candidatos deverão comparecer à reunião 
munidos de documento original de Identidade - R.G. e certidão de nascimento dos 
fi lhos dependentes. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais de-
correntes do Concurso Público.   Não será permitida a presença de acompanhantes 
no local da reunião.  
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CLA NOME RG
348 ANA PAULA PINHEIRO DE AQUINO 386311845
348 FLAVIA PIEROZZI TAKATORI 435744379
348 GISLAINE DE JESUS GAITA ANACLETO 306808201
348 GLAUCIA CHRISTINI ROCHA DA SILVA 402918812
348 JAQUELINE COSTA GONCALVES SILVA 469242759
348 JULIANA DA SILVA ZUNARELLI 48643767X
348 LISIA BEATRIZ ARAUJO LARA 413331611
348 LUCIANO ROBSON SANTOS 26666619X
348 MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA 250220519
348 PAMELA DOS SANTOS SARAGOSA SILVA 346926555
348 PAULA ARRUDA CHERI 42128190
348 SARA DE OLIVEIRA FAUSTINO 469582236
348 TALITA DOS SANTOS CHINELLATO 417510780
361 LUCIANA ROBERTA DE OLIVEIRA 335871112
361 MARIA DE FATIMA PAVUNA ALVES PARAISO TUPINAMBA 391967150
363 TANIA APARECIDA GAZZOLA 189469122
364 NEIDE CORREA VIEIRA BELEI 205498085
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364 NEUZA APARECIDA VIANA ELEUTERIO 7641463
364 THAISA DONATO 277518088
367 ADRIANA SILVA MALTA BOTELHO 238737305
367 ALINE DE LIMA FARABELLO CALIX 371794912
367 DALVA PEIXOTO DE OLIVEIRA 283996559
367 ELAINE CRISTINA RODRIGUES COSTA 30554150X
367 KARINA NAYARA DO NASCIMENTO 418082327
367 KLEBER PIRES 62386525
367 LETICIA CRISTINA PISSETI 422175407
367 LUCILENE SOARES ANASTACIO SANDER 321909550
367 NADIR MARIA DE SOUZA 20031786
367 PAULA MUNIZ LUCENA DE ALMEIDA 444986704
367 SHEILA BARGAS FORTES 255588951
367 VIVIANE DOMINIQUINI MEDEIROS 303197213
379 ADRIANA GALDINO DE SANTANA 328236226
379 ALEXANDRE DE MORAES 234321660
379 ANA PAULA TABOSSI PEREIRA 249982353
379 ANDRE RICARDO CORREA 296993803
379 ANDREA DASSAN CASSIMIRO SANDRINI 263247466
379 BENEDITA PEREIRA LIMA DA SILVA 21461422
379 CAMILA SEIXAS SCARAMUZA DE MOURA AREA 346016265
379 DAINA DOS SANTOS PEREIRA 409343900
379 ELAINE CRISTINA MORAES CRUZ ALVES 254486034
379 FLAVIA CRISTINA TEODOSIO 375181830
379 JULIO TARCISO DE FREITAS M 7278499
379 MARCIA DA PENHA BARBOSA RIBEIRO 506789974
379 MARCIO RENATO DE SOUZA SANTOS 423472100
379 MARGARETH FRANCISCA DE OLIVEIRA 225504145
379 MARIA ROSILENE DO PRADO 252623939
379 MARIANA BOGNAR PIRES 33411732X
379 MILENA DA SILVA 334113945
379 RENATA GIFONI DE CARVALHO 21819538
379 SANDRAIKY CRISTIANO PISSARDINI DOS SANTOS 285693281
379 SILVIA ALINE NARCIZO NAVARRO 455900577
379 THARLEY ALVES DA SILVA QUEIROZ 524850100
400 ANA PAULA BALTAZAR GAMA 449457370
400 ANDREA MACHADO LOPES 956243983
400 CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA ROQUE 19177004
400 DEBORA CRISTINA DA SILVA 323095598
400 HELIZA HELENA SANCHES SILVESTRE COSTA 427337458
400 MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA 294578183
400 NOEMIA FERREIRA NASCIMENTO 34923792X
400 SIUMARA FERREIRA 220678984
408 ELANDRA LILIAN DA SILVA 300300104
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 SAÚDE - EDITAL 006/2009 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem,  dia 
  25/05/11, quarta-feira, às 9h00  ,   no Salão Vermelho - Térreo Paço Municipal - Av. 
Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de desempate de 
classifi cação e preenchimento de vagas. Os candidatos deverão comparecer à reunião 
munidos de documento original de Identidade - R.G. e certidão de nascimento dos 
fi lhos dependentes. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais de-
correntes do Concurso Público.   Não será permitida a presença de acompanhantes 
no local da reunião.  
CARGO: ENFERMEIRO
CLA NOME RG
217 VANESSA GRAZIELLE CALDATO 413126651
218 ALAN RICARDO CRUZ 421461020
218 ANTONIO EDUARDO PEREIRA DE CASTRO 10557370X
218 AUGUSTO CESAR TRABACHINI SPINELLI 285418944
218 CAROLINA VILAS BOAS DE SOUZA 325374144
218 CRISTIANE FARIA GIACOMELLI 405040556
218 ELEIA DE ASSIS BARBOSA 422048999
218 GUSTAVO WALLAS DOS SANTOS OLIVEIRA 1648486
218 ISABELLA MARTINS DE AQUINO MG 13254615
218 JANDERSON CLEITON AGUIAR 337485902
218 JORDANIA APARECIDA BALTAZAR 14352010
218 LAIS DE ANDRADE MARTINS CORDEIRO 14290775
218 LIDIA NEUSA DE FREITAS GLANZMANN 536444328
218 MARCELO TRINDADE CECCHI 276613545
218 RODRIGO MOREIRA DE SOUZA 441942878
232 ALESSANDRA MARTINIAK TEIXEIRA 421190292
232 ANA PAULA DE BRITO 36030106X
232 BRUNA DE CARVALHO SILVA MG11430258
232 BRUNA ERICA MARTINS DO NASCIMENTO 353540420
232 FERNANDA DORCE CAMPOSILVAN 307100509
232 FRANCILETH CAMPELO DE OLIVEIRA 15658134
232 GUILHERME CORREA BARBOSA 270028808
232 JAMILE NEPOMUCENO GUIMARAES 0938659618
232 JANAINA CAMARGO DE ALMEIDA LEITAO 40830473X
232 LEANDRA DA SILVA TEIXEIRA 285935276
232 MADALENA CONCEICAO DA SILVA ARAUJO 275491092
232 MARIA HELENA SALES 426997992
232 MARIANNA ENCARNACAO AZEVEDO 212636401
232 MILENA SILVEIRA DE PADUA MG15206125
232 THAIS ELAINE CEREZER MARCANTONIO 347829181
232 VANESSA DE ARAUJO ISHIDA 343386628
232 VANESSA DOS REIS E SILVA 0796853070
232 WARLEY ALVES DA SILVA M7711398
250 ELISA DE TOLEDO BALDI 322675169
250 JORGE MENDES AVILA 10956926
250 JULIANA BURATTO 439687950
250 RENATA AFONSO BARCELOS 536443439
250 SUEN ENDO YAMAMUTI 337637209
255 ALEXANDRA BULGARELLI DO NASCIMENTO 285493000
255 ALINE RAMALHO MOREIRA 419018402
255 ANA LUCIA DE OLIVEIRA GUIMARAES 11350888
255 CARLA TREVISAN MANZOLI MG10731696
255 DANIELLA YAMADA BARAGATTI 282749329
255 DEBORA BENEVIDES 193127167
255 GABRIELA DREM PICOLO 44001864X
255 GUSTAVO KNEIPP DO VALLE MOTTA 11581635
255 JUCILENE VALERIO BARRETO 441653662
255 JULIO CESAR DE ARRUDA 249527030
255 MARCIO AGNE NOETZOLD 1053794598
255 MARIA FERNANDA CASTANHEIRA 29256966X
255 PAULA CRISTINA PEREIRA DA COSTA 419747801
255 SANDRA MARIN CELESTINO 404864545
255 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS 365982301 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 SAÚDE - EDITAL 006/2009 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem,  dia 
  26/05/11, quinta-feira, às 13h00  ,   no Salão Vermelho - Térreo Paço Municipal - 
Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de desempate de 

classifi cação e preenchimento de vagas. Os candidatos deverão comparecer à reunião 
munidos de documento original de Identidade - R.G. e certidão de nascimento dos 
fi lhos dependentes. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais de-
correntes do Concurso Público.   Não será permitida a presença de acompanhantes 
no local da reunião.  
CARGO: ENFERMEIRO
CLA NOME RG
270 ALEXANDRE RAMOS DE OLIVEIRA 338908390
270 CARLA DANIELLE LOPES CRAVO 407438701
270 CASSIMIRO NOGUEIRA JUNIOR 13070952
270 DEBORA CARLA CASAGRANDE 42951377X
270 DEBORA FERNANDA VICENTINI DOS SANTOS 349760068
270 ELAINE LOPES DE SOUZA 341255415
270 MARCIO ASSIS DO CARMO 520286625
270 MARIA BERNADETE REAL 371594376
270 PRISCILA MOREIRA MENDES PEDREIRA MG12466116
270 RENATA JOYCE LUIZ 335726550
270 SARA CRISTINA VIEIRA 13487856
270 TATIANE MARIA MANEA DAS NEVES 435668791
270 VANESSA PADUA DE OLIVEIRA MG 13391419
270 VIVIANE CRISTINA CLARO 303195812
284 ANA CAROLINA DOS SANTOS BANGART 432889310
284 ANALU LIMA ATAIDE 346888499
284 HELOISA CRISTINA TERTO DA SILVA OLIVEIRA 325989102
284 JORGE LUIZ MOREIRA DE LACERDA 1696047
284 JULIANA ALVES ARAGAO 435445091
284 LUIS FERNANDO VIEIRA 45288567X
284 MARIA GABRIELA BORTOTTO 337472087
284 RAFAEL RODRIGUES PRADO 11949936
284 TIAGO CARLOS DOS SANTOS MG 14422918
284 VALERIA MELLO JARDINI 298922824
294 DANIELA GUINOZA 249010872
294 RUBIA DE FREITAS AGONDI 266618832
296 FERNANDA BUZELLO MARCHESIN 342520040
297 ELIZABETE MARCOLINO DOS SANTOS 265220968
298 JOAQUIM AFONSO VILELA MG2079743
299 RICARDO PEREIRA DE MELO 282033634
300 CAMILA LOPES DO PRADO 35291953X
300 CLAUDIA ARAUJO SANTOS 222476904
300 ELIETE BOAVENTURA BARGAS 292508700
300 GABRIEL GONZALEZ XERES 1296648
300 JOICE CRISTINA SILVA ROSA 412441767
300 MARCIA CHAVES VIANNA 299646166
300 MARIA DE FATIMA DE LIMA CHERON 329416959
300 NATALIA ALVARIO MARQUES 335841417
308 ANA CLAUDIA DA SILVA NEVES 441129705
308 DAVID TEIXEIRA LACERDA 352031128
308 EDITE KAZUE TANINAGA 15200277
308 ELAINE CUNHA VAZ DE ALMEIDA 285373961
308 LIDIANE MATIAS DOS SANTOS 305199985
308 RENATA BORGES MAGALHAES 11777838
314 GUSTAVO CARDOSO BENEDITO 405410220
314 KARINE GRACIELE SILVA VELOSO 443089875
314 LUIZ CARLOS TOPAN JUNIOR 273030309
317 DORIS MIRIAN COSTA GOUVEIA 3774467
318 ALINE LIKA MINAMIHARA 43977391X
318 CAROLINA SOUZA ASSIS 14967539
318 CAROLINA TOMAIN MALFARA 243102008
318 CLARA ELISA FIGUEIREDO 15114185
318 GRAZIELA TAVARES MIOLA MENEZES 288474545
318 LUIZ AUGUSTO DA MOTA FILHO 11068198
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CONVOCAÇÃO 
  

 A Junta Médica Ofi cial  CONVOCA  os servidores relacionados abaixo a compare-
cerem em suas respectivas datas e horários para avaliação, com Relatórios e Exames 
Médicos à Rua Onze de Agosto nº744, 1º Andar.
19/05/2011 às 10h00 - Thelma Lou Wirtz
20/05/2011 às 09h00 - Valter Manfredini
20/05/2011 às 10h00 - Francisco Amaral G. Carvalho
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL 

  

 PREFEITURA MUNIICPAL DE CAMPINAS 
  

  

 CONCURSO PÚBLICO - MEIO AMBIENTE 
 EDITAL 002/2011 

 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos divulga o nome dos integrantes das 
Comissões Organizadora e Fiscalizadora do Concurso Público para provimento de 
cargos efetivos para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
 Comissão Organizadora: 
- Ana Maria Lopes de Araújo - matrícula 29.154-4
- Flavio Gordon - matricula 90.724-3
- Julio Cesar Tosello - matricula 118.989-1
 Comissão Fiscalizadora: 
- Maria Lucia Oliveira Alvers - matrícula 91.337-5
- Nilson José Balbo - matrícula 12.182-7
- Ricardo Simão Amon - matricula 29.913-8 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 LUIZ VERANO FREIRE PONTES 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CONCURSO PÚBLICO - FINANÇAS 
 EDITAL 003/2011 

 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos divulga o nome dos integrantes das 
Comissões Organizadora e Fiscalizadora do Concurso Público para provimento de 
cargos efetivos para a Secretaria Municipal de Finanças.
 Comissão Organizadora: 
- Ana Maria Lopes de Araújo - matrícula 29.154-4
- José Alexandre da Graça Bento - matrícula 43.576-7
- Marlene Franco Mendes - matrícula 45.965-8
 Comissão Fiscalizadora: 
- Maria Lucia Oliveira Alvers - matrícula 91.337-5
- Nilson José Balbo - matrícula 12.182-7
- Paulo Correa Luiz Ferroz - matrícula 101.954-6
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 LUIZ VERANO FREIRE PONTES 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CONCURSO PÚBLICO - FINANÇAS 
 EDITAL Nº 003/2011 

 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Públi-
co para provimento de cargos efetivos, sob o regime estatutário, para profi ssionais 
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da Secretaria Municipal de Finanças, de acordo com o disposto neste Edital e seus 
Anexos, na Lei Municipal nº 9.146, de 16 de dezembro de 1996, na Lei Municipal nº 
12.985, de 28 de junho de 2007, no Decreto nº 16.779, de 21 de setembro de 2009, 
na Lei Municipal nº 13.884, de 08 de julho de 2010 e no Decreto nº 17.278, de 25 de 
fevereiro de 2011.
 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 cados, em número estritamente necessário, obedecido o limite das vagas exis-
tentes 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.
 2.  O candidato aprovado e classifi cado poderá ser convocado para ocupar cargo efe-
tivo na Prefeitura Municipal de Campinas, obedecendo ao critério de necessidades 
específi cas da Municipalidade e o relevante interesse público.
 3.  O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade técnica do  Instituto Na-
cional de Educação Cetro - INEC,  doravante denominado  Instituto Cetro .
 II - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CARGOS 
 1.  O código do cargo, o cargo, o número de vagas previstas e o valor da taxa de inscri-
ção estão estabelecidos a seguir: 

CÓD. CARGO Nº VAGAS
PREVISTAS

RESERVA
LEGAL 

(*)
TAXA DE

INSCRIÇÃO

10AFT AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO 08 ------ R$ 45,00

11AUD AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO 
MUNICIPAL 23 01 R$ 70,00

TOTAL DE VAGAS 31 01

(*) NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

 2.  A remuneração e a jornada de trabalho de cada cargo são: 

CÓD. CARGO
REMUNERAÇÃO (*) JORNADA 

SEMANAL

SALÁRIO 
BASE

PRÊMIO 
VARIÁVEL

10AFT AGENTE FISCAL 
TRIBUTÁRIO

R$ 
1.817,63

ATÉ R$ 1.454,10 MENSAIS + 
PRÊMIO QUADRIMESTRAL 36 HORAS

11AUD AUDITOR FISCAL TRI-
BUTÁRIO MUNICIPAL

R$ 
3.817,04

ATÉ R$ 3.244,48 MENSAIS + 
PRÊMIO QUADRIMESTRAL 36 HORAS

(*) A REMUNERAÇÃO DOS CARGOS SERÁ COMPOSTA DO SALÁRIO BASE + PRÊMIO PRODU-
TIVIDADE MENSAL + PRÊMIO PRODUTIVIDADE QUADRIMESTRAL, CONFORME DESCRITO 

NOS SUBITENS 2.1. E 2.2.
(**) SALÁRIO BASE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.

 2.1.  O prêmio de produtividade a que fazem jus o Auditor Fiscal Tributário Municipal 
e o Agente Fiscal Tributário será devido em razão do desempenho individual e do in-
cremento da receita tributária própria da Prefeitura Municipal de Campinas, na forma 
estabelecida na Lei nº 13.884/2010, sendo:
 a)   Prêmio Produtividade Mensal : parcela habitual mensal, no valor correspondente 
 a até 85%  (oitenta e cinco por cento) do padrão salarial do Auditor Fiscal Tributário 
Municipal e no valor de  até 80%  (oitenta por cento) do padrão salarial do Agente Fis-
cal Tributário, apurada com base no esforço individual mensalmente avaliado;
 b)   Prêmio Produtividade Quadrimestral:  no valor correspondente a um padrão sa-
larial inicial das respectivas carreiras, a cada quadrimestre.
 2.2.  O percentual do prêmio de produtividade (mensal e quadrimestral) será devido 
desde que atingido o limite mínimo de pontos de produtividade, conforme estabeleci-
do na Lei nº 13.884/2010.
 3.  Os pré-requisitos legais para cada cargo são:
 3.1. Agente Fiscal Tributário (10AFT):  Ensino Médio Completo;
 3.2. Auditor Fiscal Tributário Municipal (11AUD):  Bacharel em Ciências Contá-
beis, Direito, Administração, Engenharia, Ciência da Computação, Economia ou Aná-
lise de Sistemas + Registro Profi ssional no Conselho da Categoria.
 4.  As atribuições relativas a cada cargo são:
 4.1. Agente Fiscal Tributário (10AFT):  Executar vistoria técnica e diligências fi scais 
em imóveis para cadastramento tributário, incluindo medição de áreas construídas 
com elaboração de croquis; preencher e controlar planilhas de informação cadastral 
a fi m de preparar lançamento tributário; preparar e instruir processo de natureza tri-
butária; promover a manutenção do cadastro fi scal por meio informatizado; elaborar 
relatórios circunstanciados sobre aspecto tributário e natureza cadastral; notifi car e/ou 
intimar, inclusive com lavratura de auto de infração e imposição de multa para cumpri-
mento de obrigação tributária acessória; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional;
 4.2. Auditor Fiscal Tributário Municipal (11AUD):  Efetuar a constituição do crédi-
to tributário, pelo lançamento dos tributos municipais; executar tarefas de fi scalização 
de tributos municipais; analisar o mapa de valores imobiliários; notifi car, fi scalizar, 
auditar e autuar o sujeito passivo; atender e prestar informações ao sujeito passivo; 
realizar vistorias técnicas e diligências fi scais; executar outras tarefas da mesma natu-
reza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e área de trabalho.
 III - DOS REQUISITOS PARA OS CARGOS 
 1.  Além dos pré-requisitos citados no item 3 - 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 ampa-
rado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto no 70.436, 
de 18/04/72;
 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 integral-
mente 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, res-
ponsável 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, mesmo em caso de afastamentos 
e/ou licenças sem vencimentos, bem como receber proventos advindos de aposentado-
rias em órgãos públicos, nos termos do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal;
 1.11.  Apresentar todos os documentos listados no Anexo II deste Edital, além de docu-
mentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal de Campinas à época da posse 
em razão da regulamentação municipal.
 2.  No ato da posse, todos os requisitos especifi cados nos itens anteriores e aqueles 
que vierem a ser estabelecidos em função do subitem 1.11. deverão ser comprovados 
através da apresentação de seu original juntamente com fotocópia, sendo revogada a 
portaria de nomeação daquele que não os apresentar.
 IV - DOS BENEFÍCIOS 
 1.  A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus ser-
vidores:
 1.1.  Auxílio Refeição/Alimentação:
 a)  No valor de R$ 428,80 (quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) mensais;
 b)  O Auxílio Refeição/Alimentação somente é devido no mês seguinte ao da admissão, 
conforme Ordem de Serviço nº 538/94 e seu respectivo valor refere-se ao mês vigente.
 1.2.  A Prefeitura Municipal de Campinas subsidia parcialmente o Vale-Transporte dos 
servidores municipais, sendo que:
 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 será efetuada no mês seguinte ao da solicitação.
 V - DAS INSCRIÇÕES 
 1.  As inscrições serão efetuadas, exclusivamente via internet, por meio do endereço 
eletrônico www.institutocetro.org.br no período de  23 de maio a 16 de junho de 
2011 , iniciando-se no dia  23 de maio de 2011, às 09h00  e encerrando-se, impreteri-
velmente,  às 23h59min do dia 16 de junho de 2011. 
 2.  Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá ler atenta-
mente o Edital e certifi car-se de que preenche todos os requisitos nele exigidos.
 3.  Ao preencher o formulário de inscrição via internet, o candidato deverá optar pelo 
cargo a que deseja concorrer, vedada qualquer alteração posterior.
 3.1.  Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargos. 
Portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá veri-
fi car atentamente o código da opção preenchido.
 3.2.  As provas para os cargos constantes neste Edital ocorrerão no mesmo dia e ho-
rário. Portanto, caso o candidato tenha efetuado inscrição para os dois cargos, deverá 
optar por um deles, sendo considerado, para todos os efeitos, ausente da outra prova.
 3.3.  Os valores referentes ao pagamento da taxa de inscrição desconsiderada não serão 
devolvidos.
 4.  Não será aceita inscrição fora do prazo estabelecido.
 5.  A taxa de inscrição deverá ser paga no máximo até o dia 17/06/2011.
 5.1.  O candidato que, mesmo tendo preenchido a fi cha de inscrição, não efetuar o 
pagamento da taxa, no prazo previsto, não terá sua inscrição validada e não poderá 
participar do Concurso Público.
 6.  Não haverá restituição total ou parcial do valor da taxa de inscrição.
 7.  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 isenção desse paga-
mento às pessoas doadoras de sangue.
 7.1.  Os candidatos doadores de sangue, conforme Lei Municipal nº 13.550/09, deverão re-
alizar a inscrição pela internet, conforme especifi cações dos itens 13 a 15 deste capítulo.
 8.  A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e aceitação formal das nor-
mas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, dos quais não poderá alegar 
desconhecimento.
 9.  As informações prestadas na fi cha de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de Campinas e o Instituto Cetro do di-
reito de excluir deste concurso aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem 
como aquele que prestar informações 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 
exigências contidas no Capítulo II deste Edital. No entanto, será automaticamente 
eliminado do concurso 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 prestadas na fi cha de inscrição, referentes à data de nascimento e 
número de fi lhos dependentes (menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente incapazes 
ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente) também deverão ser com-
provadas no ato da posse, sob pena de exclusão do Concurso Público.
 Procedimentos para as inscrições 
 10.  O candidato deverá ler atentamente este Edital e seus Anexos, que será dispo-
nibilizado no endereço eletrônico  www.institutocetro.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 com-
pensação (qualquer banco) ou via internet, através de pagamento do boleto bancário.
 10.2.  NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO EFETUADO EM  casas lotéricas, su-
permercados, 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 da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do 
próprio candidato. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado qui-
tado após sua compensação. 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 pa-
gamento do boleto, que deverá ser efetuado até o dia  17 de junho de 2011 .
 10.5.  O pagamento realizado fora do período de  23 de maio a 17 de junho de 2011  
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.
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 12.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o Instituto Cetro não se responsabilizarão 
por solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computado-
res, 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 pagamen-
to 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  23/05 a 29/05/2011 , no endere-
ço eletrônico: www.institutocetro.org.br;
 13.2.  Enviar por meio de SEDEX, ao  INSTITUTO CETRO - aos cuidados do De-
partamento de Planejamento de Concursos - Av. Paulista 2001, 13º andar - São 
Paulo - SP - CEP: 01311-300, REF. CAMPINAS / FINANÇAS - ISENÇÃO , im-
preterivelmente, até o dia 30/05/2011, a seguinte documentação:
 a)  Formulário (Anexo III) corretamente preenchido e assinado;
 b)  Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue 
(sem rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datados do período 
de 18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição no concurso, ou seja, 
relativas ao período de  janeiro/2010  a  16/junho/2011. 
 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 ins-
crição ao candidato que não atender a todos os procedimentos descritos no item 13.
 15.  O resultado das análises (deferimento ou indeferimento) das solicitações de isen-
ção do pagamento da taxa de inscrição, será publicado no Diário Ofi cial do Município, 
na data prevista de  10/06/2011  e divulgado por meio de consulta individualizada ao 
endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.
 15.1.  É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do resultado da sua so-
licitação para isenção do pagamento da taxa de inscrição.
 15.2.  Caso a solicitação tenha sido  deferida,  o candidato deverá confi rmar sua inscri-
ção no período de  10 a 16 de junho de 2011 , via internet, em formulário específi co, 
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
 a)  acessar o endereço eletrônico do  Instituto Cetro - www.institutocetro.org.br  - 
durante o período de inscrição determinado, de  10 a 16 de junho de  2011 , 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 par-
ticipação no Concurso Público, acessando o endereço eletrônico  www.institutocetro.
org.br , gerando o boleto e efetuando o pagamento da taxa de inscrição, conforme 
instruções disponibilizadas na forma estabelecida 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 parti-
cipar deste Concurso Público, concorrendo ao cargo cujas atribuições sejam compatí-
veis com a sua defi ciência.
 16.1.  Para tanto, será reservada a elas o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas 
existentes e das que vierem a surgir 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 sub-
seqüente, das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
 16.3.  As vagas que não forem providas por falta de candidatos com defi ciência ou 
por reprovação no Concurso Público serão preenchidas pelos demais candidatos, com 
estrita observância à ordem classifi catória.
 17.  Serão consideradas pessoas com defi ciência aquelas que se enquadrarem nas cate-
gorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, alterado pelo 
Decreto Federal 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 cor-
po humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob 
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetrapare-
sia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou ad-
quirida, 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 freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hze 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 visu-
al 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; e
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 Con-
curso 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 todos os 
demais candidatos.
 18.1.  Antes de efetuar sua inscrição, o candidato com defi ciência deverá observar a sínte-
se das atribuições para cada cargo, constante no item 4 - Capítulo II do presente Edital.
 19.  Os candidatos com defi ciência deverão enviar, impreterivelmente, até o dia  17 
de junho de 2011 , por meio de SEDEX, endereçado ao  INSTITUTO CETRO - aos 

cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos - Av. Paulista 2001, 
13º andar - São Paulo - SP - CEP: 01311-300, REF. CAMPINAS / FINANÇAS 
- 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 ex-
pressa referência ao código correspondente 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 IV) com a especifi cação da necessidade especial do candidato 
e, se for o caso, solicitação de prova em Braille, fonte ampliada, ou condição diferen-
ciada 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 indeferi-
mento da inscrição como candidato com defi ciência e, conseqüentemente:
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 com o auxílio de um ledor, indicado 
pelo Instituto Cetro, ou se preferem que a mesma seja confeccionada em Braille.
 21.1.  No caso de utilização de ledor, este transcreverá as respostas para o candida-
to, não podendo a Prefeitura Municipal de Campinas e/ou o Instituto Cetro serem 
responsabilizados, posteriormente, por qualquer alegação, por parte do candidato, de 
eventuais erros de transcrição provocados pelo ledor.
 21.2.  No caso de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas tam-
bém 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 ta-
manho 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 pelo Instituto Cetro, desde que solicitado no ato da inscrição.
 23.  Os candidatos com defi ciência, habilitados na Prova Objetiva e na Avaliação Psi-
cológica, serão submetidos à avaliação pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Muni-
cipal de Campinas, logo após a homologação do Concurso Público.
 23.1.  A Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, observando as 
informações 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 reserva legal de vaga 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 de vaga 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.
 25.  A publicação do resultado fi nal do certame será feita em duas listagens, contendo, 
a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com defi ci-
ência, 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.institutocetro.org.br.
 2.  Os eventuais erros de digitação, por parte do candidato, de informações relativas a 
nome e documento de identidade deverão ser comunicados apenas no dia de realiza-
ção das provas, na sala de prova. 
 2.1.  Caso haja inexatidão na informação relativa à indicação do cargo para o qual o 
candidato concorre e/ ou condição de candidato com defi ciência, este deverá entrar em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do Instituto Cetro, pelo 
telefone (11) 3146-2777, das 8h às 19h, 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 nas lista-
gens ofi ciais relativas aos locais de prova estabelecidos no edital de convocação, o 
Instituto Cetro 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 r-
mada pelo Instituto Cetro na fase de julgamento da Prova Objetiva, 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, esta será auto-
maticamente cancelada sem direito a recurso, independentemente de qualquer forma-
lidade, 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 de duas etapas, sendo:
 a)  Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classifi catório;
 b)  Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório.
 2.  O conteúdo programático para a Prova Objetiva encontra-se no Anexo I deste Edital.
 2.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o Instituto Cetro não fornecerão e não se 
responsabilizarão por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referen-
tes 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 
Campinas, em locais, datas e horários a serem comunicados oportunamente, por meio 
de publicação de edital de convocação no Diário Ofi cial do Município e no endereço 
eletrônico www.institutocetro.org.br.
 3.1.  É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes 
à realização das etapas do certame.
 3.2.  O Diário Ofi cial do Município de Campinas poderá ser acessado pela internet, no 
endereço eletrônico: www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 4.  A Secretaria Municipal de Recursos Humanos não fornecerá informações, por te-
lefone ou pessoalmente, sobre data, local e horário de qualquer uma das etapas do 
Concurso Público.
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 5.  Não será permitida a participação do candidato em quaisquer 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 ao local designado para a realização das etapas 
deste certame com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário previsto 
para o fechamento dos portões, munido de caneta esferográfi ca transparente (acrílica) 
de tinta preta ou azul, de documento ofi cial e original de identidade, contendo fotogra-
fi a e assinatura, além do comprovante de inscrição.
 7.1.  Serão considerados documentos ofi ciais de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Iden-
tifi cação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fi scaliza-
dores de exercício profi 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, Boletim de Ocorrência, Carteira Nacional 
de Habilitação emitida anteriormente à Lei 9.503/97, carteira de estudante, crachás, 
identidade funcional de natureza privada.
 7.3.  Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenti-
cadas, 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 após o horário limite fi xado para a entrada dos candidatos nos locais de re-
alização de qualquer uma das etapas, ou comparecer 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 proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade necessárias à realização 
de qualquer uma das etapas;
 e)  ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes de decorri-
das 02 (duas) horas do início da prova;
 f)  lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
 g)  utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, tele-
fones celulares, agendas eletrônicas, BIP, pager, walkman, MP3 ou qualquer tipo de 
consulta durante as provas;
 h)  não devolver integralmente o material solicitado;
 i)  for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 j)  utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente 
necessário;
 k)  descumprir qualquer das instruções relativas a cada etapa do certame;
 l)  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 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 necessária a presença de acompanhante, que fi cará em dependência indicada pela 
coordenação do certame e será responsável pela guarda do bebê.
 9.2.  Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não realizará a 
respectiva etapa do Concurso Público, fi cando, automaticamente, excluída do certame. 
VIII - DA PROVA OBJETIVA 
 1.  A Prova Objetiva está  prevista  para o dia 17/07/2011.
 1.1.  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,  prevista  para o 
dia 05/07/2011.
 2.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Prova Objetiva, 
que será publicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também, ser consultada 
através do endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.
 2.1.  Os candidatos receberão como complemento, informações através do e-mail ca-
dastrado na sua fi cha de inscrição.
 2.2.  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 com-
parecimento em data, local ou horários incorretos.
 3.  Para o cargo de   Agente Fiscal Tributário   haverá uma única prova com duração 
 prevista  de 04 (quatro) 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.
 3.1.  A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
 3.2.  Cada questão valerá 02 (dois) pontos e terá 05 (cinco) alternativas, sendo somente 
01 (uma) correta.
 3.3.  As questões da Prova Objetiva serão distribuídas por grupos de disciplinas, con-
forme conteúdo programático descrito no Anexo I deste Edital, de acordo com a se-
guinte tabela:

AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO

DISCIPLINAS Nº
QUESTÕES

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

CONHECIMENTOS GERAIS
(LÍNGUA PORTUGUESA / INFORMÁTICA) 10 20,0

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 08 16,0

NOÇÕES DE DIREITO
(DIREITO TRIBUTÁRIO / DIREITO CIVIL / DIREITO 
ADMINISTRATIVO)

14 28,0

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(PROCESSO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO / 
IPTU / ISSQN / ITBI)

18 36,0

TOTAL 50 100,0

 4.  Para o cargo de   Auditor Fiscal Tributário Municipal   a prova terá 120 (cento e 
vinte) questões de múltipla escolha.e será dividida em dois períodos (manhã e tarde), 

com duração  prevista  de 04 (quatro) horas para cada período, 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.
 4.1.  A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 120 (cento e vinte) pontos.
 4.2.  Cada questão valerá 01 (um) ponto e terá 05 (cinco) alternativas, sendo somente 
01 (uma) correta.
 4.3.  As questões da Prova Objetiva serão distribuídas por grupos de disciplinas, con-
forme conteúdo programático descrito no Anexo I deste Edital, de acordo com a se-
guinte tabela:

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

DISCIPLINAS Nº
QUESTÕES

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

MANHÃ

LÍNGUA PORTUGUESA 10 10,0

INFORMÁTICA 10 10,0

CONHECIMENTOS GERAIS
(ESTATÍSTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA 

FINANCEIRA)
18 18,0

PROCESSO/PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E 
CONHECIMENTOS EM DIREITO

(PROCESSO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO / DIREITO ADMINISTRATIVO / 

DIREITO CIVIL / DIREITO COMERCIAL / DIREITO 
CONSTITUCIONAL)

22 22,0

SUBTOTAL (MANHÃ) 60 60,0

TARDE

DIREITO TRIBUTÁRIO 14 14,0

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(CONTABILIDADE GERAL E CUSTOS / AUDITORIA) 20 20,0

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
(IPTU / ISSQN / ITBI / TFA) 26 26,0

SUBTOTAL (TARDE) 60 60,0

TOTAL DAS PROVAS 120 120,0

 5.  Para o julgamento da Prova Objetiva 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 Avaliação Psicológica, os candidatos que obedecerem,  simultaneamente , aos 
seguintes critérios: 
 5.1. Critério 01:  Ter acertado 50% da Prova Objetiva, conforme tabela a seguir, aten-
dendo a nota mínima exigida em cada grupo de disciplinas, separadamente:

AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO

DISCIPLINAS Nº
QUESTÕES

MÍNIMO
ACERTO

CONHECIMENTOS GERAIS
(LÍNGUA PORTUGUESA / INFORMÁTICA) 10 05 QUESTÕES

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 08 04 QUESTÕES

NOÇÕES DE DIREITO
(DIREITO TRIBUTÁRIO / DIREITO CIVIL / DIREITO 

ADMINISTRATIVO)
14 07 QUESTÕES

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(PROCESSO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO / IPTU / ISSQN / ITBI)
18 09 QUESTÕES

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

DISCIPLINAS Nº
QUESTÕES

MÍNIMO
ACERTO

LÍNGUA PORTUGUESA 10 05 QUESTÕES

INFORMÁTICA 10 05 QUESTÕES

CONHECIMENTOS GERAIS
(ESTATÍSTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA 

FINANCEIRA)
18 09 QUESTÕES

PROCESSO/PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E 
CONHECIMENTOS EM DIREITO

(PROCESSO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO / DIREITO ADMINISTRATIVO / DIREITO CIVIL / 

DIREITO COMERCIAL / DIREITO CONSTITUCIONAL)

22 11 QUESTÕES

DIREITO TRIBUTÁRIO 14 07 QUESTÕES

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(CONTABILIDADE GERAL E CUSTOS / AUDITORIA) 20 10 QUESTÕES

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
(IPTU / ISSQN / ITBI / TFA) 26 13 QUESTÕES

 5.2. Critério 02:  Além da pontuação mínima exigida em cada um dos grupos de dis-
ciplinas, separadamente, o candidato deverá obter na Prova Objetiva, nota que o man-
tenha classifi cado dentro da nota de corte, que será relativa a 10 (dez) vezes o número 
de vagas para cada um dos cargos, sendo:
 a)    Agente Fiscal Tributário:   estarão aprovados os candidatos que estiverem posicio-
nados entre os que obtiveram as 80 (oitenta) maiores pontuações;
 b)    Auditor Fiscal Tributário Municipal:   estarão habilitados os candidatos que estiverem 
posicionados entre os que obtiveram as 230 (duzentas e trinta) maiores pontuações.
 5.3.  A nota de corte da Prova Objetiva será publicada por ocasião da convocação dos 
candidatos aprovados para a Avaliação Psicológica.
 5.4.  Todos os candidatos que estiverem empatados na nota de corte estarão aprovados 
para a próxima etapa do certame.
 6  .  Os candidatos que não atenderem  simultaneamente  aos dois critérios descritos no 
item 5 deste capítulo, serão considerados reprovados na Prova Objetiva e excluídos 
do Concurso Público.
 6.1.  Os candidatos que obtiverem, na Prova Objetiva, pontuação inferior às tabelas do 
subitem 5.1., serão considerados reprovados e estarão, automaticamente, excluídos do 
Concurso Público.
 6.2.  Os candidatos que não obtiverem pontuação sufi ciente conforme subitem 5.2., ainda 
que tenham obtido a pontuação mínima em cada grupo de disciplinas, também serão 
considerados reprovados e estarão, automaticamente, excluídos do Concurso Público. 
IX - DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 1.  No dia da Prova Objetiva, após assinar a lista de presença na sala de prova, o can-
didato receberá do fi scal a folha de respostas.
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 1.1.  O candidato deverá conferir as informações existentes na folha de respostas da 
Prova Objetiva (documento que será utilizado para a correção eletrônica e que identi-
fi ca o candidato) e assinar seu nome em local apropriado, visando ao cumprimento do 
§ 3º do art. 18 da Lei Municipal nº 6.790/91.
 1.2.  Caso o candidato identifi que erros durante a conferência das informações contidas 
na folha de respostas da Prova Objetiva, estes devem ser informados ao fi scal de sala.
 1.3.  A Prova Objetiva terá correção eletrônica, sendo obrigatória a identifi cação do 
candidato no campo específi co da folha de respostas.
 1.4.  O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfi ca transparente (acrí-
lica) 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.
 1.5.  O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candida-
to, que deverá proceder em conformidade com as instruções específi cas nela contidas.
 1.5.1.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
 1.6.  Não poderá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, pois estas poderão ser identifi cadas pelas leitoras óticas, prejudicando o 
desempenho do candidato.
 1.7.  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  .  
 2.  Por motivo de segurança, serão adotados os procedimentos a seguir:
 2.1.  Após ser identifi cado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala sem autorização 
e acompanhamento da fi scalização;
 2.2.  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 que será lavrado pelo coordenador 
do local, passando à condição de excluído do certame; 
 2.3.  Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fi scal de sala, a 
sua folha de respostas e o caderno de questões personalizado.
 2.3.1.  A Prova Objetiva estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.
institutocetro.org.br, posteriormente à sua realização.
 3.  Os gabaritos e as notas da Prova Objetiva serão publicados no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas, estando  previstos  para os dias 19/07/2011 e 02/08/2011, 
respectivamente.
 4.  A relação dos candidatos aprovados para a próxima etapa será publicada no Diário 
Ofi cial do Município, em ordem decrescente de nota da Prova Objetiva,  prevista  para 
o dia 13/08/2011.
 5.  Durante a realização da Prova Objetiva, terá sua prova anulada e será automatica-
mente excluído do Concurso Público o candidato que:
 a)  for surpreendido comunicando-se com outro candidato durante a execução da prova;
 b)  utilizar-se de máquinas de calcular e/ou equipamento similar e/ou que se comunicar 
com outro candidato;
 c)  fi zer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não 
o permitido;
 d)  recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua 
realização;
 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.
 X - DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 1.  Os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme item 5 - Capítulo VIII, serão 
listados em ordem decrescente de notas da Prova Objetiva e convocados para a Ava-
liação Psicológica.
 1.1.  Constarão nesta listagem apenas os candidatos aprovados na Prova Objetiva em 
número até 10 (dez) vezes o número de vagas, de acordo com o subitem 5.2 - Capítulo 
VIII deste Edital.
 2.  A Avaliação Psicológica está  prevista  para ser realizada dia  21/08/2011. 
 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,  prevista  para o 
dia  13/08/2011 .
 3.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Avaliação Psicoló-
gica, que será publicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também, ser consul-
tada no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.
 3.1.  Os candidatos receberão, como complemento, informações através do e-mail ca-
dastrado 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 com-
parecimento 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 números de inscrição no Conselho Regional de Psicologia.
 5.  Esta etapa, de caráter eliminatório, tem como objetivo identifi car as características 
de personalidade e aptidões necessárias ao desempenho adequado das atividades ine-
rentes ao cargo pleiteado, constantes no Capítulo II deste Edital.
 5.1.  Essa verifi cação se dará por meio de instrumental competente, embasado em nor-
mas e procedimentos reconhecidos pela comunidade científi ca, validado em nível na-
cional e em conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia.
 5.2.  O conjunto de características a serem verifi cadas na Avaliação Psicológica está 
embasado na descrição a seguir:
 5.2.1.  Para o cargo de   Agente Fiscal Tributário  :
 a)   administração de conflitos:  capacidade para administrar confl itos que estejam in-
terferindo no trabalho e/ou nos relacionamentos, estabelecendo alternativas de ações 
para resolvê-los;
 b)   dinamismo:  capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua res-
ponsabilidade, participando delas de maneira construtiva;
 c)   disciplina:  cumprimento das normas, restrições e regulamentos;
 d)   ética:  capacidade de agir corretamente e de acordo com os valores morais, sem 
prejudicar os outros;
 e)   firmeza:  persistência, constância nas ações rumo aos objetivos propostos;
 f)   interação:  habilidade para interagir com os outros, conhecendo e entendendo suas 
necessidades, trocando informações, conquistando e reunindo esforços de pessoas em 
torno de objetivos comuns, tendo em vista a satisfação dos envolvidos e da população;
 g)   justiça:  capacidade de agir com imparcialidade nas decisões, tendo a verdade como 
princípio;
 h)   produtividade:  capacidade de atingir metas, apresentando resultados satisfatórios 
com qualidade;

 i)   relacionamento interpessoal:  habilidade no trato com pessoas;capacidade de perceber 
e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;
 j)   trabalho em equipe:  capacidade para desenvolver trabalhos em grupo, mantendo 
postura participativa e colaboradora, contribuindo para atingir o resultado estabelecido.
 5.2.2.  Para o cargo de   Analista Fiscal Tributário do Município  :
 a)   capacidade de concentração:  capacidade em manter o foco na atividade apesar de 
outros estímulos externos;
 b)   disciplina:  cumprimento das normas, restrições e regulamentos;
 c)   ética:  capacidade de agir corretamente e de acordo com os valores morais, sem 
prejudicar os outros;
 d)   flexibilidade:  capacidade de adaptação rápida à situações inesperadas e facilidade 
de encontrar novas alternativas para resolver problemas e adversidades;
 e)   firmeza:  persistência, constância nas ações rumo aos objetivos propostos;
 f)   iniciativa:  capacidade de infl uenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de 
forma atuante, não passiva, diante das necessidades de tarefas ou situações. Tal capa-
cidade implica uma disposição para agir ou empreender uma ação, tomando a frente 
em uma determinada situação;
 g)   interação:  habilidade para interagir com os outros, conhecendo e entendendo suas 
necessidades, trocando informações, conquistando e reunindo esforços de pessoas em 
torno de objetivos comuns, tendo em vista a satisfação dos envolvidos e da população;
 h)   justiça:  capacidade de agir com imparcialidade nas decisões, tendo a verdade como 
princípio;
 i)   produtividade:  capacidade de atingir metas, apresentando resultados satisfatórios 
com qualidade;
 j)   trabalho em equipe:  capacidade para desenvolver trabalhos em grupo, mantendo 
postura participativa e colaboradora, contribuindo para atingir o resultado estabelecido.
 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 pessoal 
compatível com o perfi l psicológico profi ssional, descrito no presente Edital;
 b)  inapto: o candidato não apresentou, nesta etapa do certame, perfi l psicológico pes-
soal compatível com o perfi l psicológico profi ssional, 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 qual-
quer 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 haverá outra Avaliação Psicológica dentro do presente certame, para os can-
didatos considerados inaptos.
 7.4.  A inaptidão nessa etapa de avaliação não tem relação com a experiência profi ssio-
nal 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/ou documento de identidade.
 XI - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 1.  A nota fi nal do candidato será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
 2.  Os candidatos aprovados no 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:
 3.1.  Para o cargo de   Agente Fiscal Tributário   : 
 a)  Maior pontuação obtida em Conhecimentos Específi cos;
 b)  Maior pontuação obtida em Noções de Direito;
 c)  Maior pontuação obtida em Matemática / Raciocínio Lógico;
 d)  Maior pontuação obtida em Conhecimentos Gerais.
 3.2.  Para o cargo de   Auditor Fiscal Tributário Municipal   : 
 a)  Maior pontuação obtida em Legislação Tributária;
 b)  Maior pontuação obtida em Direito Tributário;
 c)  Maior pontuação obtida em Conhecimentos Específi cos;
 d)  Maior pontuação obtida em Língua Portuguesa;
 e)  Maior pontuação obtida em Conhecimentos Gerais;
 f)  Maior pontuação obtida em Processo/Procedimento Administrativo e Conhecimen-
tos em Direito;
 g)  Maior pontuação obtida em Informática.
 4.  Caso persista algum empate, aplicar-se-ão os seguintes critérios de desempate:
 a)  maior idade dentre os candidatos de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (de 
acordo com o Artigo 27 do Estatuto do Idoso);
 b)  maior número de fi lhos dependentes (menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente 
incapazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente);
 c)  maior idade do candidato, entre aqueles que não estiverem enquadrados na alínea 
“a” deste item.
 4.1.  Este critério será aplicado de acordo com as informações da fi cha de inscrição.
 4.2.  No ato da posse, estas informações deverão ser comprovadas e, caso sejam consi-
deradas inverídicas, o candidato será excluído do Concurso Público, de acordo com o 
item 9 - Capítulo V deste Edital.
 5.  A classifi cação fi nal dos candidatos habilitados no Concurso Público será publica-
da em Diário Ofi cial do Município e estará disponível no endereço eletrônico  www.
institutocetro.org.br .
 XII - 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 deve-
rão ser interpostos no período de 48 (quarenta e oito) horas subseqüentes à realização 
e/ou divulgação de cada etapa do Concurso Público, considerando-se como data para 
início da contagem do prazo o primeiro dia útil seguinte à realização e/ou divulgação 
do resultado da referida etapa.
 3.  Para a interposição de recursos, o candidato deverá, obrigatoriamente:
 3.1.  Acessar o endereço eletrônico www.institutocetro.org.br, preencher o formulário 
próprio disponibilizado para recurso e enviá-lo via internet.
 4.  Somente serão analisados os recursos enviados, conforme o item 3 e dentro do 
prazo especifi cado no item 2 deste capítulo, expressos em termos convenientes e que 
apontarem as circunstâncias que os justifi quem.
 5.  Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
 5.1.  em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo;
 5.2.  fora do prazo estabelecido;
 5.3.  sem fundamentação lógica e consistente e
 5.4.  com argumentação idêntica a outros recursos.
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 6.  Admitir-se-á um único recurso por candidato, relativo a cada etapa do Concurso 
Público.
 7.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação preliminar 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 5 
- Capítulo VIII. 
 8.  Não serão aceitos vistas das provas, revisão de recurso, recurso do recurso ou recur-
so de gabarito fi nal defi nitivo.
 9.  Os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes concorrentes ao mesmo cargo.
 10.  Os recursos relacionados ao resultado da Prova Objetiva e Avaliação Psicológica 
serão respondidos pela banca examinadora, que encaminhará ao candidato a resposta 
por escrito.
 11.  A banca examinadora do Instituto Cetro é a  única  instância para recursos referen-
tes à Prova Objetiva e Avaliação Psicológica, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não serão aceitos recursos de suas decisões.
 11.1.  Não caberá qualquer pedido de reconsideração da decisão da Banca Examinadora. 
XIII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 
 1.  Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser 
convocados a qualquer momento, de acordo com a necessidade da Prefeitura Munici-
pal de Campinas, durante a validade do Concurso Público.
 2.  O candidato habilitado, obedecendo à estrita ordem de classifi cação, será convoca-
do 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.
 3.  O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sen-
do  sua  responsabilidade acompanhar o Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
que poderá ser acessado pela internet, no endereço eletrônico: www.campinas.sp.gov.
br/diario-ofi cial.
 4.  O candidato classifi cado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá se apre-
sentar no dia, local e horário determinados no Diário Ofi cial do Município, segundo a lista-
gem de classifi cação previamente publicada, para reunião de preenchimento de vagas.
 4.1.  O candidato que não comparecer no dia e horário agendado ou, ainda, não optar 
por nenhuma das vagas oferecidas, por ocasião da reunião de preenchimento de vagas, 
estará, automaticamente, excluído do Concurso Público, não havendo nenhuma possi-
bilidade de reconvocação neste certame.
 XIV - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 
 1.  Após a homologação do Concurso Público e após a reunião de preenchimento de 
vagas, o candidato será submetido a exame de saúde ocupacional, de caráter elimina-
tório, 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 Re-
cursos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, com 
critérios estabelecidos pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, consis-
tindo de exame clínico geral.
 3.  A critério do médico de Saúde Ocupacional do Departamento de Promoção à Saú-
de do Servidor, 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.
 4.  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.
 4.1  Não será aceita nenhuma avaliação que não as solicitadas pela Coordenadoria 
Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho.
 5.  O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de APTO 
ou INAPTO para o cargo pretendido.
 6.  Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas in-
compatíveis com o cargo pleiteado.
 7.  O candidato participante do Concurso Público, inscrito e confi rmado como candi-
dato 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 atri-
buições do cargo, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como 
a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos.
 8.  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.
 XV - 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 nome-
ado, fi cando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e à conveniência 
da Administração. 
 1.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se ao direito de proceder à convoca-
ção 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 poderá ser acessado pela internet, no endereço 
eletrônico: www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 3.  De acordo com o Art. 29º 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 consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em 
exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
 3.2.  O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará a 
perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.
 4.  Para efeitos de comprovação da documentação exigida, somente serão válidos os di-
plomas registrados no órgão competente (Ministério da Educação e Cultura - MEC).
 5.  Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal o candidato não 
poderá perceber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal. 
 XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 1.  O resultado fi nal do Concurso Público será publicado no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio de Campinas e também divulgado através dos endereços eletrônicos www.
campinas.sp.gov.br e www.institutocetro.org.br.
 2.  O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados 
a partir da publicação de sua homologação, no Diário Ofi cial do Município, podendo 
ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

 3.  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 mencionada em Edital ou comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do Muni-
cípio de Campinas e divulgado no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br.
 4.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o Instituto Cetro se eximem de quaisquer 
despesas decorrentes de viagens, estada e alimentação dos candidatos para compareci-
mento às etapas deste Concurso Público.
 5.  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classifi ca-
ção no Concurso Público, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 6. Até a homologação  do Concurso Público, todas as convocações, comunicados 
e resultados ofi ciais, referentes à sua realização, serão publicados no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas e divulgados nos endereços eletrônicos www.campinas.
sp.gov.br e www.institutocetro.org.br.
 6.1.  Após a homologação,  as convocações, comunicados e resultados ofi ciais do Con-
curso Público serão publicados,  exclusivamente , no Diário Ofi cial do Município de 
Campinas, que poderá ser acessado pela internet, no endereço eletrônico: www.cam-
pinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 6.2.  É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publi-
cações, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 7.  A Prefeitura Municipal de Campinas e o Instituto Cetro não se responsabilizam por 
eventuais problemas de comunicação e prejuízos ao candidato decorrentes de:
 7.1.  e-mail não informado;
 7.2 . e-mail incorreto ou não atualizado;
 7.3.  endereço de difícil acesso;
 7.4.  correspondência devolvida pelo correio por motivo de endereço incorreto e/ou 
insufi ciente do candidato, mudança ou razões semelhantes;
 7.5.  correspondência recebida por terceiros. 
 8.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário ofi cial de Brasília. 
 9.  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Campinas.

Campinas, 16 de maio de 2011
 LUIZ VERANO FREIRE PONTES 

 Secretário Municipal de Recursos Humanos 

CRONOGRAMA PREVISTO

FINANÇAS - EDITAL 003/2011

ATIVIDADES DATAS
PREVISTAS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 17/MAI

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 23/MAI A 16/JUN

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS ISENTOS (VIA INTERNET) 23 A 29/MAI

ENVIO DE SEDEX COM OS COMPROVANTES DE DOAÇÃO DE SANGUE ATÉ 30/MAI

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA RELAÇÃO DE 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS DE ISENTOS 10/JUN

PERÍODO PARA OS CANDIDATOS ISENTOS EFETIVAREM A INSCRIÇÃO 10 A 16/JUN

DATA LIMITE PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO ATÉ 17/JUN

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA CONVOCAÇÃO 
PARA A PROVA OBJETIVA 5/JUL

PROVA OBJETIVA - PERÍODO MANHÃ E TARDE (PREVISÃO) 17/07/11

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DOS GABARITOS 19/JUL

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESULTADO 
DOS RECURSOS CONTRA GABARITO + NOTAS EM ORDEM ALFABÉTICA 2/AGO

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESULTADO 
DOS RECURSOS CONTRA NOTAS + NOTA DE CORTE POR CARGO + CONVOCA-
ÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

12/AGO

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (PREVISÃO) 21/08/11

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) DAS RESPOSTAS 
AOS RECURSOS CONTRA APLICAÇÃO AV. PSICOLÓGICA + CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR + RESULTADO DA AV. PSICOLÓGICA

1/SET

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA CLASSIFICA-
ÇÃO FINAL + RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELI-
MINAR + RESULTADO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

17/SET

HOMOLOGAÇÃO 20/09/2011
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 LUIZ VERANO FREIRE PONTES 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 CONCURSO PÚBLICO - FINANÇAS
EDITAL Nº 003/2011

ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGO: AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO
1. CONHECIMENTOS GERAIS
- Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Ortografi a. Acentuação gráfi ca. Pon-
tuação. Crase. Emprego de tempos e modos verbais. Concordância verbal e nominal. 
Vozes do verbo. Regência verbal e nominal. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e 
acessórios da oração. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
- Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Correio eletrônico: prepa-
ro de mensagens; anexação de arquivos; cópias. Processador de Textos Microsoft 
Word/2007: estrutura básica dos documentos; edição e formatação de textos: cabeça-
lhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos e tabelas; orto-
grafi a e gramática; controle de quebras de páginas e numeração de páginas; legenda e 
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índices; localizar e substituir; inserção de objetos; campos predefi nidos; caixas de tex-
to. Microsoft Excel/2007: estrutura básica das planilhas; conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráfi cos; elaboração de tabelas e gráfi cos; uso de fórmulas, funções 
e macros; impressão; inserção de objetos; campos predefi nidos; controle de quebra de 
páginas e numeração de páginas; obtenção de dados externos; critérios de classifi ca-
ção. Microsoft Power Point/2007: estrutura básica das apresentações; conceitos de sli-
des; anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés; noções de edição e formatação de 
apresentações; inserção de objetos; numeração de páginas; botões de ação, animação e 
transição. Microsoft Windows/2007: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; 
área de trabalho; área de transferência; manipulação de arquivos e pastas; uso dos 
menus, programas e aplicativos; interação com o conjunto de aplicativos Microsoft 
Offi ce. Internet: navegação; conceitos de URL; links; sites de pesquisas; impressão de 
páginas; intranet; redes; segurança.
2. MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO
- Matemática: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operações 
e problemas. Razão e proporção e números proporcionais. Regras de três simples e 
composta. Porcentagem e juros simples e composto. Probabilidade. Geometria plana 
básica: ponto, reta e plano; ângulos; triângulos; quadriláteros; polígonos; áreas de re-
giões planas. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa.
- Raciocínio lógico: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, 
objetos ou eventos fi ctícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e ava-
liar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão 
e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio mate-
mático, raciocínio sequencial. Orientação espacial e temporal, formação de conceitos, 
discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um 
conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
3. NOÇÕES DE DIREITO
- Direito Tributário: Tributos: conceito, natureza jurídica, classifi cação e espécies de 
tributos. Competência tributária e limitações do direito de tributar. Impostos: dispo-
sições gerais; imposto sobre o patrimônio; Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza. Taxas. Contribuição de Melhoria. Legislação tributária: alcance da expressão; 
matéria disciplinada por lei e por normas complementares. Obrigação Tributária: fato 
gerador; sujeito ativo e sujeito passivo, solidariedade; capacidade tributária; respon-
sabilidade tributária. Crédito Tributário: constituição; modalidades de Lançamento; 
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Sigilo Fiscal. Dívida Ativa.
- Direito Civil: Lei nº 10.406/2002 - Das Pessoas Naturais: Da Personalidade e da Ca-
pacidade. Das Pessoas Jurídicas: Disposições Gerais. Dos Bens Imóveis; dos bens públi-
cos. Do mandato: disposições gerais. Da sociedade; da Transformação, da Incorporação, 
da Fusão e da Cisão das Sociedades; da posse; da propriedade em geral; da aquisição da 
propriedade imóvel; do condomínio edilício. Da sucessão em geral; do inventário.
- Direito Administrativo: Administração Pública: Conceito. Administração direta e 
indireta: conceito e espécies; natureza e fi ns da administração; princípios da admi-
nistração pública. Poderes e deveres do administrador público. Poderes administrati-
vos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar, de polícia. Uso 
e abuso do poder. Atos administrativos: conceito, requisitos e atributos; espécies dos 
atos administrativos; invalidação dos atos administrativos. Serviços públicos: concei-
to e classifi cação. Responsabilidades dos servidores públicos. Bens Públicos: conceito 
e classifi cação. Desapropriação: conceito e características.
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Processo e Procedimento Administrativo Tributário: Lei Municipal nº 13.104, 
de 17 de outubro de 2007, com as alterações introduzidas pelos artigos 18 e 36 da Lei 
Municipal nº 13.636, de 16 de julho de 2009.
- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU): Lei Muni-
cipal nº 11.111, de 26 de dezembro de 2001 (Texto consolidado da lei publicado no 
Diário Ofi cial do Município de 23/01/2008, com as alterações introduzidas pelas Leis 
Municipais nº 11.469/03, 11.988/04, 12.445/05, 12.514/06 e 13.209/07); alterações 
posteriores introduzidas pelas Leis Municipais nº 13.520/08, 13.764/09, 13.893/10 e 
14.012/11. Lei Municipal nº 12.446/05.
- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): Lei Municipal n° 
12.392, de 20 de outubro de 2005, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza e dá outras providências, com as alterações introduzidas pelas Leis 
Municipais nº 12.706/06, 12.801/06, 13.144/07, 13.208/07, 13.519/08 e 13.916/10.
- Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais a 
Eles Relativos (ITBI): Lei Municipal nº 12.391, de 20 de outubro de 2005, alterada 
pela Lei Municipal nº 13.891, de 19 de julho de 2010.
CARGO: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO
1. LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de texto. Signifi cação das palavras. Emprego da crase. 
Ortografi a. Acentuação gráfi ca. Flexão nominal. Flexão verbal. Classes das palavras. 
Pronomes: emprego, colocação dos pronomes oblíquos e átonos. Verbos: conjugação 
e vozes, regulares e impessoais. Concordância verbal. Concordância nominal. Regên-
cia verbal. Regência nominal. Pontuação. Sintaxe da oração e do período. Linguagem 
formal.
2. INFORMÁTICA
Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores (hardware e softwa-
re), periféricos e dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados, funções, 
características e propriedades. Conceitos básicos de sistemas operacionais, caracterís-
ticas dos principais sistemas operacionais do mercado (Windows e Linux). Microsoft 
Word/2007: funções e características. Microsoft Excel/2007: funções e características. 
Microsoft Access/2007: funções e características. Microsoft Power Point/2007: fun-
ções e características. Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e 
pastas. Conceitos básicos de segurança da informação, sistemas antivírus, sistemas 
de backup, criptografi a, assinatura digital e autenticação. Intranet e internet: conceitos 
básicos e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet e 
segurança ao seu acesso, navegação, correio eletrônico, busca e pesquisa. Conceitos 
básicos de rede: componentes, topologia,estação e servidor, LAN e WAN.
3. CONHECIMENTOS GERAIS
- Estatística: Estatística Descritiva: gráfi cos, tabelas, medidas de posição e de variabi-
lidade. Arranjos e Permutação: conceito, axiomas e distribuições (binominal, normal, 
poisson, qui-quadrado etc.). Amostragem: amostras casuais e não-casuais, processos 
de amostragem incluindo estimativas de parâmetros. Inferência: intervalos de confi an-
ça. Testes de hipóteses para médias e proporções. Correlação e Regressão.
- Raciocínio Lógico: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições, valores ló-
gicos das proposições, sentenças abertas, número de linhas da tabela-verdade, conecti-
vos, proposições simples, proposições compostas, tautologia, contradição, contingên-
cia. Implicações lógicas: implicação entre proposições, propriedade das implicações 
lógicas, relações entre implicações. Equivalências lógicas: equivalência entre propo-
sições, equivalência entre sentenças abertas, propriedade das equivalências lógicas. 
Operação com conjuntos. Lógica da argumentação: argumento, silogismo, validade 

de um argumento (através de tabela-verdade).
- Matemática Financeira: Juros simples: montante e juros, taxa real e taxa efetiva, 
taxas equivalentes, capitais equivalentes. Juros compostos: Montante e juros, taxa real 
e taxa efetiva, taxas equivalentes, capitais equivalentes. Capitalização contínua. Des-
contos: simples, composto, desconto racional e desconto comercial. Amortizações. 
Sistema Francês – Tabela Price. Sistema de Amortização Constante (SAC). Sistema 
Misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.
4. PROCESSO/PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E CONHECIMEN-
TOS EM DIREITO
- Processo e Procedimento Administrativo Tributário: Lei Municipal nº 13.104, 
de 17 de outubro de 2007, com as alterações introduzidas pelos artigos 18 e 36 da Lei 
Municipal nº 13.636, de 16 de julho de 2009.
- Direito Administrativo: Conceito e fontes do Direito Administrativo. Regime jurí-
dico administrativo. A Administração Pública: conceito, poderes e deveres do admi-
nistrador público, uso e abuso do poder. Organização administrativa brasileira: princí-
pios, espécies, formas e características. Centralização e descentralização da atividade 
administrativa do Estado. Concentração e desconcentração. Administração Pública 
direta e indireta. Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista. Entidades paraestatais. Organizações sociais. Contratos de Gestão. 
Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, 
poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: Con-
ceitos e requisitos, atributos, classifi cação, motivação, invalidação. Licitação: concei-
to, fi nalidades, princípio, objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação, 
modalidades, procedimentos, anulação e revogação, sanções penais, normas gerais de 
licitação. Contratos Administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação, forma-
lização, execução, inexecução, revisão e rescisão. Serviços Públicos: conceitos, clas-
sifi cação, regulamentação, controle, permissão, concessão e autorização. Servidores 
públicos. Regime Estatutário: direitos, deveres e responsabilidade. Responsabilidade 
civil do Estado. Ação de indenização. Ação regressiva. Improbidade administrativa. 
Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle, controle in-
terno e externo, controle prévio, concomitante e posterior, controle parlamentar, con-
trole pelos Tribunais de Contas, controle jurisdicional.
- Direito Civil: Das pessoas naturais e jurídicas. Do domicílio. Das diferentes classes 
de bens. Do negócio jurídico: conceito, modalidades, defeitos, prova e invalidade. Dos 
atos jurídicos lícitos e ilícitos. Da prescrição e decadência. Da transmissão das obriga-
ções. Adimplemento e extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações. 
Dos contratos em geral: disposições gerais, da extinção do contrato, das várias espé-
cies de contratos: compra e venda, doação, locação, comodato, mútuo, da prestação 
de serviço, depósito, mandato, fi ança, transação. Responsabilidade civil. Das prefe-
rências e privilégios creditórios. Do direito de empresa: do empresário, da sociedade, 
do estabelecimento, do registro, do nome empresarial, dos prepostos, da escrituração. 
Da posse. Dos direitos reais. Da propriedade em geral. Da aquisição da propriedade 
imóvel. Da perda da propriedade. Do direito de construir. Do condomínio em geral. 
Do condomínio edilício. Da propriedade resolúvel. Da propriedade fi duciária. Da su-
perfície. Das servidões. Do usufruto. Do uso. Da habitação. Do direito do promitente 
comprador. Do Direito das Sucessões: Da sucessão em geral. Da sucessão legítima. Da 
sucessão testamentária. Do Inventário e da partilha.
- Direito Comercial: Teoria da Empresa. Institutos fundamentais do direito empre-
sarial: atividade empresarial, empresário (individual e sociedade empresária) e esta-
belecimento empresarial. Direito societário: teoria geral das sociedades, conceito de 
sociedade, sociedade simples e sociedade empresária, sociedade personifi cada e socie-
dade não personifi cada, sociedade em comum e sociedade em conta de participação. 
Tipos societários incomuns: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita 
simples e sociedade em comandita por ações. Sociedade simples, sociedade coopera-
tiva. Sociedade Limitada: constituição, contrato social, direitos e deveres dos sócios, 
administração, deliberações sociais, resolução, dissolução e liquidação. Sociedade 
Anônima: constituição, objeto, capital social e ações, acionistas e administração e 
demais órgãos sociais; dissolução, liquidação e extinção das sociedades anônimas, di-
reitos dos acionistas minoritários. Operações de reorganização societária: transforma-
ção, incorporação, fusão e cisão. Sociedades controladoras, controladas e coligadas, 
subsidiária integral. O poder de controle na sociedade anônima, acordo de acionistas, 
abuso do poder de controle. Desconsideração da personalidade jurídica. Contratos no 
direito empresarial: contratos de troca (compra e venda mercantil, alienação fi duciária 
em garantia, arrendamento mercantil), contratos de colaboração (sociedade, represen-
tação comercial, comissão mercantil, distribuição, concessão comercial, franquia e 
faturização). Títulos de crédito: princípios, modalidades, características, aceite, aval, 
protesto. Endosso, letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata. Cédula de 
Crédito Bancário e títulos de crédito imobiliário. Títulos de fi nanciamento da ativi-
dade econômica (notas e cédulas de crédito rural, industrial, comercial, à exportação, 
conhecimento de depósito e warrant, cédula de produto rural). Títulos societários 
(ações, debêntures, bônus de subscrição, partes benefi ciárias). Recuperação da em-
presa e Falência. Responsabilidade civil das sociedades em geral e das instituições 
fi nanceiras. Responsabilidade especial dos administradores e dos controladores de 
instituição fi nanceira.
- Direito Constitucional: Constituição: conceito, classifi cação, aplicabilidade e in-
terpretação das normas constitucionais. Poder Constituinte: conceito, fi nalidade, ti-
tularidade e espécies. Reforma da Constituição. Cláusulas Pétreas. Autonomia dos 
Municípios. Supremacia da Constituição. Controle de Constitucionalidade. Sistemas 
de Controle de Constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação De-
claratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Princípios funda-
mentais. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. 
Direitos sociais. Nacionalidade. Direitos políticos. Organização do Estado: organiza-
ção político-administrativa da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, territó-
rios, repartição de competências; e intervenção nas esferas de poder. Administração 
pública: princípios constitucionais; servidores públicos e militares e responsabilidade 
civil da administração. Organização dos Poderes: Poder Legislativo – estrutura, com-
petências e o processo legislativo; fi scalização contábil, fi nanceira e orçamentária; 
Poder Executivo - atribuições e responsabilidades; Poder Judiciário – estrutura orgâ-
nica e competências. Controle da constitucionalidade das leis e dos atos do Executivo 
e do Legislativo. Da segurança pública. Do Sistema tributário nacional. Das Finanças 
públicas. Da Ordem Econômica e Financeira: os Princípios gerais da atividade econô-
mica, a Política Urbana, o Sistema Financeiro Nacional. Da seguridade social.
5. DIREITO TRIBUTÁRIO
Competência Tributária. Limitações Constitucionais do Poder de Tributar. Imunidades. 
Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classifi cação dos Tributos. Espécies 
Tributárias. Tributos de Competência da União. Tributos de Competência dos Estados. 
Tributos de Competência dos Municípios. SIMPLES. Legislação Tributária. Vigência 
da Legislação Tributária. Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e Integração 
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da Legislação Tributária. Obrigação Tributária Principal e Acessória. Fato Gerador da 
Obrigação Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária. 
Domicílio Tributário. Responsabilidade Tributária. Responsabilidade dos Sucessores. 
Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Denúncia Espontânea. 
Crédito Tributário. Constituição do Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de 
Lançamento. Hipóteses de alteração do lançamento. Suspensão da Exigibilidade do 
Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito Tributário. Modalidades. Paga-
mento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário: modalidades. Garantias e Privilégios 
do Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões 
Negativas. Cobrança judicial da Dívida Ativa - Lei nº 6.830/1980.
6. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Contabilidade Geral: Contabilidade: Conceito, objeto, objetivos, campo de atuação 
e usuários da informação contábil. Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade 
emanadas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Conceitos, forma de avalia-
ção, evidenciação, natureza, espécie e estrutura: Atos e fatos administrativos; Livros 
contábeis obrigatórios e documentação contábil; Variação do patrimônio líquido - re-
ceita, despesa, ganhos e perdas; Apuração dos resultados; Regimes de apuração - caixa 
e competência; Escrituração contábil - lançamentos contábeis; contas patrimoniais, 
resultado. Fatos contábeis - permutativos, modifi cativos e mistos. Itens Patrimoniais: 
conteúdo, conceitos, estrutura, formas de avaliação e classifi cação dos itens patrimo-
niais do ativo, do passivo e do patrimônio líquido; Demonstrações contábeis – Balan-
ço patrimonial, Demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demons-
tração dos fl uxos de caixa e demonstração do valor adicionado; Notas explicativas 
às demonstrações contábeis - conteúdo, forma de apresentação e exigências legais de 
informações. Ajustes, classifi cações e avaliações dos itens patrimoniais exigidos pelas 
novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 
11.941/09; Estoques - tipos de inventários, critérios e métodos de avaliação. Apuração 
do custo das mercadorias vendidas; Tratamento contábil dos tributos incidentes em 
operações de compras e vendas de bens e serviços. 
- Contabilidade de Custos: Elementos componentes dos custos dos serviços: custos de 
mão-de-obra, custo de materiais aplicados, outros custos de serviços. Registro das ope-
rações de receitas e custos de serviços. Apuração de resultado da prestação de serviços. 
Enquadramento das receitas e custos dos serviços nas demonstrações contábeis. 
- Auditoria: Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Distinção entre 
auditoria interna, auditoria independente e perícia contábil. Procedimentos de audito-
ria. Testes de observância. Testes substantivos. Papéis de trabalho. Matéria evidencial. 
Normas de execução dos trabalhos de auditoria. Planejamento da auditoria. Relevân-
cia. Risco de auditoria. Supervisão e controle de qualidade. Estudo e avaliação do 
sistema contábil e de controles internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria. 
Documentação de auditoria. Continuidade normal dos negócios da entidade. Amos-
tragem Estatística. Processamento eletrônico de dados. Estimativas contábeis. Tran-
sações com partes relacionadas. Transações e eventos subsequentes. Carta de respon-
sabilidade da administração. Contingências. Parecer do auditor. Parecer sem ressalva. 
Parecer com ressalva. Parecer adverso. Parecer com abstenção de opinião. Fraude e 
erro. Presunção de omissão de receitas: ativos ocultos ou fi ctícios, passivos ocultos ou 
fi ctícios, saldo credor na conta caixa, suprimentos não comprovados, diferenças em 
levantamentos quantitativos por espécie, diferenças em levantamentos econômicos ou 
fi nanceiros, omissão do registro de pagamentos efetuados. Auditoria dos componen-
tes patrimoniais: ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, ativo permanente, 
passivo circulante, passivo exigível a longo prazo, resultados de exercícios futuros, 
patrimônio líquido. Auditoria das contas de resultado: receitas, despesas e custos. 
Princípios fundamentais de contabilidade: normas e pronunciamentos do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do 
Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON).
7. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU): Lei Muni-
cipal nº 11.111, de 26 de dezembro de 2001 (Texto consolidado da lei publicado no 
Diário Ofi cial do Município de 23/01/2008, com as alterações introduzidas pelas Leis 
Municipais nº 11.469/03, 11.988/04, 12.445/05, 12.514/06 e 13.209/07); alterações 
posteriores introduzidas pelas Leis Municipais nº 13.520/08, 13.764/09, 13.893/10 e 
14.012/11. Lei Municipal nº 12.446/05. Decreto Municipal nº 16.274, de 03 de julho 
de 2008, alterado pelo Decreto nº 13.764/09. Instrução Normativa – DRI/SMF nº 004, 
de 08 de agosto de 2008, publicada no DOM de 09/08/08.
- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): Lei Municipal n° 
12.392, de 20 de outubro de 2005, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza e dá outras providências, com as alterações introduzidas pelas Leis 
Municipais nº 12.706/06, 12.801/06, 13.144/07, 13.208/07, 13.519/08 e 13.916/10. 
Leis Municipais nº 12.928, de 7 de maio de 2007; nº 12.471, de 10 de janeiro de 2006, 
com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 12.802, de 27 de dezembro de 
2006 e nº 12.653, de 10 de outubro de 2006. Decreto Municipal nº 15.356, de 26 de 
dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Municipal nº 12.392, de 20 de outubro de 
2005, com as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 15.804, de 11 de abril 
de 2007; Decreto Municipal nº 16.647, de 05 de maio de 2009, e Decreto Municipal n 
º 16.837, de 7 de novembro de 2009. Instruções Normativas DRM/SMF nº 007/2004; 
009/2005; 002/2006; 003/2006; 001/2008; 004/2008; 006/2008; 007/2008; 003/2009; 
004/2009; 001/2010; 002/2010; 001/2011; e 002/2011; Instruções Normativas SMF 
nº 001/2010 e 003/2010. Resolução DRM/SMF nº 001/2008. Portarias DRM/SMF nº 
001/2009 e 001/2010.
- Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais 
a Eles Relativos (ITBI): Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/1966. Lei Municipal nº 12.391, de 20 de 
outubro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 13.891, de 19 de julho de 2010. Ins-
trução Normativa – DRI/SMF nº 003, de 22 de julho de 2008, publicada no Diário 
Ofi cial do Município de 23/07/08.
- Taxa de Fiscalização de Anúncios (TFA): Lei Municipal n° 11.105, de 21 de de-
zembro de 2001, que dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA, com as 
alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 12.174/04.

CONCURSO PÚBLICO - FINANÇAS
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ANEXO II - 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 de cada cargo, sendo:
LISTA GERAL (obrigatória para todos os cargos)
- 01 foto 3x4 recente;
- Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
- Certidão de Casamento atualizada;
- 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.);
- C.P.F. (Cadastro Pessoa Física);
- 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 expedidos pela Polícia Federal e Polícia Esta-
dual dos locais em que tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos, expe-
didos, no máximo, há 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.
LISTA ESPECÍFICA PARA CADA CARGO
Agente Fiscal Tributário
- Histórico Escolar + Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio
Auditor Fiscal Tributário
- Diploma de Bacharel + Histórico Escolar de Graduação em Ciências Contábeis OU 
Direito OU Administração OU Engenharia OU Ciência da Computação OU Economia 
OU Análise de Sistemas / registro no Conselho da Categoria
OBSERVAÇÃO: Além dos documentos listados acima, a Prefeitura Municipal 
de Campinas poderá (à época da posse) em razão da regulamentação municipal, 
solicitar outros documentos, sendo revogada a nomeação do candidato que não 
os apresentar.

CONCURSO PÚBLICO - FINANÇAS
EDITAL Nº 003/2011

ANEXO III - FORMULÁRIO PARA DOADORES DE SANGUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO – FINANÇAS – EDITAL 003/2011

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA CONDI-
ÇÃO DE DOADOR DE SANGUE

NOME: ______________________________________________________
Nº INSCRIÇÃO: _______________
CARGO: ______________________
RG: __________________________
CPF: ________________________
Solicito isenção do pagamento da taxa de inscrição referente ao Concurso Público de FINANÇAS – Edi-
tal 003/2011, da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme Capítulo V - Das Inscrições.
Envio anexo a este formulário os seguintes documentos:
01 cópia, autenticada de cada um dos comprovantes de doação de sangue, realizados no período de janei-
ro/2010 a 16/junho/2011, conforme abaixo:
Data do comprovante 1: ______/______/______
Data do comprovante 2: ______/______/______
Data do comprovante 3: ______/______/______
Atesto serem verídicas as informações e documentos anexos a este formulário e tenho ciência de que, 
caso seja indeferida esta solicitação, deverei efetuar o pagamento da taxa de inscrição, conforme des-
crito no Capítulo V - item 15.
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CASO DE INDEFERIMENTO DO PE-
DIDO DE ISENÇÃO:
17 de junho de 2011
Data: ______/______/______
Assinatura

CONCURSO PÚBLICO - FINANÇAS
EDITAL Nº 003/2011

ANEXO IV - REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO – FINANÇAS

EDITAL Nº 003/2011
Nome do Candidato: ______________________________________________________________________
Número de Inscrição:___________________ Documento de Identidade:____________________________
Cargo: _________________________________________________________________________________

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL
Assinale com X (sim ou não) no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial

1) Há necessidade de prova especial: Sim ( ) Não ( )
Escreva a seguir o tipo de prova especial necessária:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data: ______/______/ 2011.
Assinatura:_____________________________________________________

 

  

 COMUNICADO 
  

 De acordo com o Decreto 16922, de 11 de janeiro de 2010, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:
ELIANA APARECIDA PINTO, MATRÍCULA 62613-9
REFERENTE: RECURSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PROTOCOLO: 2011/25/895
PARECER: CONTRÁRIO À CONCESSÃO. 

FERNANDO APARECIDO MAGALHÃES LIMA, MATRÍCULA 34347-1
REFERENTE: RECONHECIMENTO DE CIAT
PROTOCOLO: 2011/10/10869
PARECER: CONTRÁRIO À CONCESSÃO. 

JOSÉ ISMAEL CARIAS, MATRÍCULA 8876-5
REFERENTE: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PROTOCOLO: 2011/25/1009
PARECER: FAVORÁVEL À CONCESSÃO. 
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL 

  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

  

 AUTORIZAÇÃO 
  

  Processo Administrativo:  11/10/20481  - Contratação Direta 
 Interessado:  Secretaria Municipal de Recursos Humanos (FDC)  -  
 Objeto:  Contratação de empresa (Inscrição de funcionários no Seminário - Melhores 
Práticas nas Licitações e nos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia.

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03, alterado pelo Decreto 14741/04,  AU-
TORIZO  a despesa no valor global de R$ 11.120,00 (onze mil cento e vinte reais), 
a favor da empresa  ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A , devendo 
onerar na dotação orçamentária do presente exercício. Publique-se na forma da lei, e 
encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração para as demais providências.

 LUIZ VERANO FREIRE PONTES 
 Secretário Municipal de Recursos Humanos  
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 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 002/2010) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos COMUNICA o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato a 
cargo público relacionado abaixo:
CARGO NOME AV. MÉDICA
MEDICO GINECOLOGIA OBSTETRICIA CAROLINA FASSINA VIEGAS SIMOES APTO
 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  

 SECRETARIA DE SAUDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DISTRITO DE SAÚDE SUDOESTE 
 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 PROT: 11/50/00996 PSO.
INTERESSADO: GRAN SAPORE BR BRASIL S.A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DO RESP. TÉCNICO DE VANESSA CRISTINA LAZARINI.
DEFERIDO.

PROT: 11/07/00251 PAS.
INTERESSADO: CHOPERIA SPORT LTDA ME
ASSUNTO: EMISSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA
INDEFERIDO, PREENCHIMENTO INCOMPLETO.

PROT: 11/50/00967 PSO.
INTERESSADO: RESTAURANTE CANTINA DO CHEFF LTDA ME.
ASSUNTO: EMISSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA.
INDEFERIDO, PREENCHIMENTO INCOMPLETO.

PROT: 11/07/00286 PAS. 
INTERESSADO: LUZINETE J. CONCEIÇÃO LIMA BEBIDAS ME. 
ASSUNTO: EMISSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA.
INDEFERIDO, PREENCHIMENTO INCOMPLETO.

PROT: 11/50/01021 PSO
INTERESSADO: SELMA DOS SANTOS SILVA ME.
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA.
INDEFERIDO,PREENCHIMENTO INCOMPLETO.

PROT: 11/50/001035 PSO.
INTERESSADO: CHOPERIA SPORT LTDA ME
ASSUNTO: EMISSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA.
DEFERIDO, COM CONDICIONANTE DE PROVIDENCIAR: LAVATÓRIO EM LOCAL ESTRATÉGICO, DE 
USO EXCLUSIVO PARA LAVAGEM DAS MÃOS DOS MANIPULADORES PROVIDO DE SABONETE LI-
QUIDO ANTI- SÉPTICO E PAPEL TOALHA NÃO RECICLADO (BRANCO)

PROT: 11/50/01034 PSO.
INTERESSADO: L. TAVARES DE LIMA.
ASSUNTO: EMISSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA.
INDEFERIDO, PREENCHIMENTO INCOMPLETO.

PROT: 11/50/14347 PG.
INTERESSADO: FARMÁXIMUS DRAGARIA LTDA ME.
ASSUNTO: RECURSO
INDEFERIDO, MEDIANTE RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO.

PROT: 11/50/00326 PSO.
INTERESSADO: DROGARIA NOVA DE CAMPINAS.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO, SERÁ PERMITIDO A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: PER-
FURAÇÃO DO LÓBULO AURICÚLAR, MONITORAMENTO DE GLICEMIA CAPILAR, APLICAÇÃO DE 
INJETÁVEIS, MONITORAMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA 
CORPORAL.

PROT: 11/50/00927 PSO
INTERESSADO: DROGARIA MIG OURO VERDE LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESP. TÉCNICA DE PEDRO PAULO DIAS JUNIOR.
DEFERIDO.

PROT: 11/50/00936 PSO.
INTERESSADO: COVABRA DROGARIA LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESP. TÉCNICA DE RICARDO CARMECINI.
DEFERIDO.

PROT: 11/50/00849 PSO
INTERESSADO: ANTONIO LUCIANO DA SILVA ME.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA DE FELIPE DE OLIVEIRA PUCCI.
DEFERIDO.

PROT: 11/50/00955 PSO.
INTERESSADO: DROGARIA FRANCO UNIÃO DE CAMPINAS.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA DE GILBERTO PAZ LANDIM DE MEDEIROS.
DEFERIDO.

PROT: 11/50/00939 PSO.
INTERESSADO: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO CALIAN.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA DE MARIA IRANILDA SILVA PINHEIRO.
DEFERIDO.  

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 DEISE FREGNI HADICH 

 COORDENADORA DISTRITAL 
  

 A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
COMUNICA: 

  
 PROTOCOLO: 11/30/00572 - PNO
INTERESSADO: RGJ COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNAE: 4684-2/99
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
INDEFERIDO: POR SE TRATAR DE ATIVIDADE QUE NÃO COMPETE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CA-
DASTRAMENTO E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA CVS N° 04 DE 21 
DE MARÇO DE 2011, ARTIGO 5° PARÁGRAFO 2°, OS ESTABELECIMENTOS PREVISTOS ORIGINAL-
MENTE NA TABELA CNAE - FISCAL DO IBGE QUE NÃO CONSTAM NA RELAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTOS E EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA E DE INTERESSE Á SAÚDE (ANEXO I), SEJA NA SUA 
COLUNA “DESCRIÇÃO”, SEJA NA SUA COLUNA “COMPREENSÃO”, ESTÃO ISENTOS MOMENTANE-
AMENTE DE CADASTRO E LICENÇA, FICANDO SUJEITOS A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E A FISCALI-
ZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTES.

PROTOCOLO: 11/07/00024 - PAS
INTERESSADO: STEIN & CAIS LTDA ME
CNAE: 9602-5/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/07/00227 - PAS
INTERESSADO: RICARDO BERTUCCIO SILVA
CNAE: 4774-1/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/07/00033 - PAS
INTERESSADO: ALAIDE FURTADO DE OLIVEIRA DIAS
CNAE: 8630-5/04
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 

DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/07/00032 - PAS
INTERESSADO: EDUARDO DE PAULA TIMOTEO
CNAE: 8630-5/04
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/07/00022 - PAS
INTERESSADO: ESCUTE BEM ASSES. E CONS. EMPRESARIAL E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 
- EPP
CNAE: 8630-5/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/07/00028 - PAS
INTERESSADO: CASA DE HOSPEDAGEM VIVER LTDA - ME
CNAE: 8711-5/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/07/00030 - PAS
INTERESSADO: JOSETE APARECIDA DANTAS GERMANO GOMES - EPP
CNAE: 9602-5/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/07/00008 - PAS
INTERESSADO: GONÇALVES E ROSSI CABELEIREIROS LTDA
CNAE: 9602-5/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO: 11/40/01505 - PL
INTERESSADO: DEBORAH VICENTINI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/07/00221 - PAS
INTERESSADO: FABIANA JUNQUEIRA JULIANO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00425 - PL
INTERESSADO: PC&C - PATOLOGIA CIRÚRGICAE CIPATOLÓGIA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/01452 - PL
INTERESSADO: VITOR DONIZETTI DA SILVA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00934 - PL
INTERESSADO: ANARELLI & MIRANDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00002 - PL
INTERESSADO: JOSE AUGUSTO VALLE DELICATO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00116 - PL
INTERESSADO: CED - CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E DIABETES
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00311 - PL
INTERESSADO: ANTÔNIO FRANCISCO BASTOS FILHO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/01615 - PL
INTERESSADO: MAURICIO TORQUATO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00262 - PL
INTERESSADO: THEODORO DE SOUZA CAMPOS NETO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00547 - PL
INTERESSADO: MARIO SIQUEIRA SANTOS NETTO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00443 - PL
INTERESSADO: CLÍNICA MIELE GINEC. PEDIAT. ULTRASS. LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00629 - PL
INTERESSADO: JJ LAVRADIO DROGARIA LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO COM AUTORIZAÇÃO PARA: DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTRO-
LE ESPECIAL; DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL; PRES-
TAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS, PERFURAÇÃO DE LÓBULO 
AURICULAR, MONITORAMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL, MONITORAMENTO DE GLICEMIA CAPI-
LAR E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL; COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, DE PER-
FUMES, DE PRODUTOS DE HIGIENE, DE CORRELATOS E DE ALIMENTOS.

PROTOCOLO: 11/40/00179 - PL
INTERESSADO: VERONICA GOMES ALENCAR DE LIMA E MOURA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00353 - PL
INTERESSADO: ROBERTO BERNARDO DOS SANTOS
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00503 - PL
INTERESSADO: JOSÉ CLARET SILVA ABREU
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00366 - PL
INTERESSADO: DROGA FARMA LAFAYETE LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO, COM AUTORIZAÇÃO PARA: DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CON-
TROLE ESPECIAL; DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL; 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, AFERIÇÃO DE 
GLICEMIA CAPILAR E APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS, PERFURAÇÃO DE LÓBULO AURICULAR, AFE-
RIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL; DISPENSAÇÃO DE COSMÉTICOS, DE PERFUMES, DE PRO-
DUTOS DE HIGIENE, DE CORRELATOS, DE ALIMENTOS E DE PLANTAS MEDICINAIS. CONFORME 
RESOLUÇÃO RDC 44/09 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 09/09.

PROTOCOLO: 11/40/01356 - PL
INTERESSADO: ALICIA MENDES ALEIXO DUDORENKO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
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DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/01358 - PL
INTERESSADO: RAUL SOARES
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00420 - PL
INTERESSADO: EDIGETE XIMENES COIMBRA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00788 - PL
INTERESSADO: ERICA SAUAN FRANCISQUINY
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00755 - PL
INTERESSADO: ARTHUR SARTI
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE ARTHUR SARTI, CRM: 69.084
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00393 - PL
INTERESSADO: REGINA MARIA TESTOLINI
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE REGINA MARIA TESTOLINI, CREFITO: 3/2473-F
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00056 - PL
INTERESSADO: AILTON LUIS PIVA JUNIOR
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE AILTON LUIS PIVA JUNIOR, CRM: 64.460
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00554 - PL
INTERESSADO: LABORATÓRIO MAGNO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE CARLOS MAGNO CELINO, CRBIO: 10157-01
DEFERIDO

PROTOCOLO: 10/40/05545 - PL
INTERESSADO: CAMILA FERES BATTAGLIN DUTRA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE CAMILA FERES BATTAGLIN DUTRA, CRO: 79.502
DEFERIDO

PROTOCOLO: 10/40/05458 - PL
INTERESSADO: EGLE CRISTINA COUTO DE CARVALHO
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE EGLE CRISTINA COUTO DE CARVALHO, CRM: 66.562 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 10/40/05453 - PL
INTERESSADO: EXCELÊNCIA - COM. E REP. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/07/00185 - PAS
INTERESSADO: MELHADO CAFÉ & CHOCOLATE LTDA - ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
INDEFERIDO, POIS ENCERROU AS ATIVIDADES

PROTOCOLO: 10/40/02904 - PL
INTERESSADO: FASSINI E FILHOS COM. DOCES LTDA EPP
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 10/40/00367 - PL
INTERESSADO: D’ED BAR E RESTAURANTE LTDA ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/00899 - PL
INTERESSADO: SOUL FIT LTDA - ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/01603 - PL
INTERESSADO: SC DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONS. TÉCNICA DE THIAGO TETSUO TAKAHASHI, CRF: 49.840
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/50/01960 - PSO
INTERESSADO: PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ASSUNTO: CADASTRO DO SISTEMA/ SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/01538 - PL
INTERESSADO: PANIFICADORA DELFINO CINTRA LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 0177
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/01569 - PL
INTERESSADO: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 2575
DEFERIDO PRAZO DE 30 DIAS

PROTOCOLO: 11/40/01624 - PL
INTERESSADO: CASA DE LONGA PERMANÊNCIA ÔNIX LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 2916
DEFERIDO PRAZO DE 30 DIAS

PROTOCOLO: 11/40/01623 - PL
INTERESSADO: CASA DE LONGA PERMANÊNCIA ÔNIX LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 2917
DEFERIDO 30 DIAS DE PRAZO

PROTOCOLO: 11/07/00246 - PAS
INTERESSADO: CASA DE HOSPEDAGEM VIVER LTDA ME
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 2915
DEFERIDO 30 DIAS DE PRAZO

PROTOCOLO: 11/07/00197 - PAS
INTERESSADO: LABORATÓRIO VITAL BRAZIL
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 4208
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 11/40/01453 - PL
INTERESSADO: JOSÉ RICARDO MONTEIRO
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 00485
DEFERIDO

PROTOCOLO: 11/10/16455 - PG
INTERESSADO: BEL LINE INSTITUTO DE BELEZA LTDA EPP
ASSUNTO: RECURSO 
DEFERIDO PRAZO DE 90 DIAS 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES 

 Coordenadora VISA-LESTE 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
 EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 Onde se Lê: 
Protocolo: 09/70/15
DEFIRO o pedido para cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 16455, 16456, 
17036 (Prot.09/70/9547)
Leia-se: 
Protocolo: 11/70/15
DEFIRO o pedido para cancelamneto dos Autos de Infração e Multa nºs 16455, 16456, 
17035, 17036.(Prot.09/70/9547) 

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

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS   

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

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

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

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

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE CANCELAMENTO 
  

  De: Departamento de Defesa Civil  - Protocolo: 2003/70/05059 - fi cam canceladas as inti-
mações 1012 e 1014, face nos lotes 27 e 28 da quadra H, quarteirão 01819 não existir faixa 
de viela sanitária. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 ENG° FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  DEFERIDO
 PROT.11/11/4994 JURANDIR Q DOS SANTOS 
 CANCELE-SE O DARD Nº 85401692, ID 1297995
 PROT.11/11/6069 ADRIANA BASTOS SAMARA
 INDEFERIDOS
 PROT.10/11/7577 COBERPLAS IND. DE PAPEIS E TECIDOS PLASTIFICADOS - PROT.10/11/5433 AUTO 
MECANICA SÃO ROQUE - PROT.11/11/5552 CULTILAB MATERIAIS P/ CULTURA DE CELULAS - 
PROT.11/11/4852 JURANDIR Q DOS SANTOS - PROT.09/11/16947 ROKANEY SEGURANÇA ELETRO-
NICA LTDA - PROT.10/11/14260 E PROT.10/11/16299 O MESMO - PROT.05/11/7136 SILVEIRA QUEIROZ 
ASSES. EMPRESARIAL LTDA - PROT.11/11/1027 WALDIR AP. PALTANIN 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.11/11/5050 PEDRO M DE LIMA - PROT.11/11/5805 VALTER DE OLIVEIRA - PROT.11/17/770 MA-
LUF E VIGETTI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - PROT.80477/98 STEIN E CAIS LTDA 
- PROT.05/10/41897 J J BARELA COM. DE PENEUS LTDA - PROT.11/11/1719 VIEIRA OM. DE PEÇAS E 
MOTOS LTDA - PROT.11/11/3313 MUSSIKI STORE ROUPAS LTDA - PROT.11/11/2055 A B DE OLIVEI-
RA LANCHONETE - PROT.11/17/768 RAPIDO TRANSPAULO LTDA - PROT.22699/02 VISUAL TURISMO 
LTDA - PROT.05/11/11838 WLADIMIR PREGNOLATTO - PROT.11/17/769 DESMANXE JK COM. DE PE-
ÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS E USADAS LTDA - PROT.11/11/1027 WALDIR AP. PALTANIN 

  Campinas, 16 de maio de 2011 
 ENGª ARQTª SIMONE MEDEIROS EYER THOMAZ 

 Diretora Do Deptº De Controle Urbano 
  

 DEPARTAMENTO DE UCO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  FICA DESINTERDITADO ADMINISTRATIVAMENTE (AUTO Nº 053/08)
 PROT.70000791/99 COND. EDIF. DONA AMELIA
 FICA INTERDITADO ADMINISTRATIVAMENTE 
 PROT.62652/97 E E P S G ADALBERTO NASCIMENTO (AUTO Nº 021/11)
PROT.70000670/00 E E PROFº HILDEBRANDO SIQUEIRA (AUTO Nº 023/11) 
PROT.16057/96 E E PROFº JOSE MARIA MATOSINHO (AUTO Nº 027/11)
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.11/11/6129 ROGERIO S FACCINI 
 INDEFERIDOS
 PROT.11/11/6043 LEANDRO M BATISTA JR 
 INDEFIRO COM BASE NO ARTIGO 35 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2003
 PROT.32182/72 ERCIO TRANQUILLI - PROT.10/11/3511 SONIA M F TREVISAN - PROT.10/11/714 
GERALDO BRESCHAK - PROT.10/11/7270 RAUL GARCIA JR - PROT.09/11/4214 RENATO PAIVA - 
PROT.02/10/11578 GILSON NEI DE MORAES - PROT.12988/53 MIGUEL DE FILIPPIS - PROT.34778/73 
MANOEL L GOUVEIA - PROT.18175/51 RAPHAEL ORSI E IRMÃOS LTDA - PROT.10/11/7279 RAUL 
GARCIA JR - PROT.10/11/7280 RAUL GARCIA JR - PROT.10/11/7275 O MESMO - PROT.10/11/7272 RAUL 
GARCIA JR - PROT.10/11/7271 E PROT.10/11/7276 O MESMO - PROT.10/11/8203 MARCOS A SESTARI 
- PROT.78553/00 YASUO ITOKAZU - PROT.46923/96 JORGE R KANAWATY - PROT.10/11/8515 RENA-
TO AQUILINO LOPES - PROT.10/11/11381 JOÃO DE O DUTRA - PROT.60861/92 GERALDO A MIORIM 
PROT.8052/42 HERMINIO CEZAR - PROT.10/11/478 ILMA B DA SILVA - PROT.11320/52 LALONI E BAR-
THUS - PROT.23209/88 WORTEX MAQUINAS E EQUIP. LTDA - PROT.14445/66 ARCHIBALDO L VENTU-
RA - PROT.79920/97 DOCUMENTA ARQUITETURA S/C LTDA - PROT.06/11/3578 JOSE R CAVICHIOLLO 
- PROT.03/11/1455 CAIO DE S FERREIRA - PROT.20371/96 ADALBERTO G R GARCIA - PROT.09/11/12699 
AROLDO FURQUIM 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.11/11/5750 JOÃO R BENNINI - PROT.11/11/4319 GILBERTO UBIALI - PROT.11/11/5447 GIO-
VAN MUNSIGNATTI - PROT.11/11/5460 KLEYTON ATAURI - PROT.11/11/5528 FLAVIO E MARQUES - 
PROT.11/11/5533 SILVIO A BALLESTRERI - PROT.11/11/5700 VALMI AP. REZENDE - PROT.11/11/5733 
WALTER L DE HARO - PROT.11/11/5654 RICARDO D ROCHA - PROT.11/11/5107 ZAILTON N DE MORA-
ES - PROT.11/11/5228 ALINE S BASSO - PROT.11/11/5137 LUIZ C DE SOUSA - PROT.11/11/5239 ROGERIO 
D DAVID - PROT.11/11/5316 WALDIR RODRIGUES - PROT.26701/83 ADÃO AP. MILANI 
 PARA JUNTAR AO PROTOLO DE ORIGEM
 PROT.11/11/6202 RENATO DE O MUNHOZ - PROT.11/11/6193 ELIZABETH AGOS - PROT.11/11/6192 VAL-
DIR NICOLETI - PROT.11/11/6189 ED NILTON MIGUEL - PROT.11/11/6164 OVIDIO DOS R DOMINGOS 
- PROT.11/11/6163 JOSE AP. MOLOGNI  

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 ARQTº MARCELO ALEXANDRE JULIANO 

 Diretor Do Deptº De Uso E Ocupação Do Solo 
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 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO S/A 

 REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO   

 Revogação de processo licitatório - Protocolo nº C. 004.04.2011 - Tomada de Preço nº 
001/2011 - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
telecomunicações na modalidade STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado). - COMUNI-
CADO: Tendo em vista questões relatadas e contidas nas impugnações apresentadas nos au-
tos do processo em questão, a CEASA Campinas resolve REVOGAR o certame em questão 
para adequação do escopo técnico dos serviços para futura publicação de novo edital.
 

 JOSÉ MARCOS VELASCO 
 DIRETOR PRESIDENTE INTERINO 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE ADITAMENTO 
  

 ADITAMENTO 03 AO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.1.3/08
PROTOCOLO Nº 019/08 - CONCORRÊNCIA Nº 003/08
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: BPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O REGISTRO DE PREÇOS OBJETI-
VANDO A EXECUÇÃO DE REFORMA DO TERMINAL CENTRAL, REFORMA OU IMPLANTAÇÃO DE 
PONTOS DE PARADA E RAMPAS ACESSÍVEIS, REFORMULAÇÃO GEOMÉTRICA E OBRAS COMPLE-
MENTARES.
DO PRAZO: PRORROGAÇÃO 10 (DEZ) MESES.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

  

 EXTRATO DE TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
  

 TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.1.4/11
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/10
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/10 - PROTOCOLO Nº 044/10 
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: S.E. PINHEIRO & E. A. SANTOS LTDA.- ME.
OBJETO: UTILIZAÇÃO DO ITEM: 2.2. 
DO VALOR TOTAL: R$ 2.796,60
DO PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS
DATA: 04/05/11

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

  

 EXTRATOS DE TERMOS DE ENCERRAMENTO   

 CONTRATO Nº 029/09
CONVITE Nº 008/09 - PROTOCOLO Nº 040/09
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: GPS AGRIMENSORA LTDA.
OBJETO:FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO COM RECEPTOR GPS E RESPECTIVO 
SOFTWARE PARA INTERFACE DE DADOS.
DATA DO ENCERRAMENTO: 19/11/10
DATA DE ASSINATURA: 11/05/11

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/10 
COMPRA DIRETA Nº 030/10 - PROTOCOLO Nº 2179/10
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: CAMP GASERVICE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO.
DATA DO ENCERRAMENTO: 24/03/11
DATA DE ASSINATURA: 13/05/11

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 EXTRATOS 
  

  Protocolo nº.  55/2011  Modalidade:  Pregão Presencial nº 15/2.011 . Objeto:  Aquisição de en-
xoval hospitalar, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Confecções Gigantex 
Ltda. - EPP  Preço:  para o item 01 (R$ 2,50); 02 (R$ 6,85); 04 (R$ 4,62); 06 (R$ 17,50); 08 
(R$ 8,90); 09 (R$ 14,49); 10 (R$ 26,00); 11 (R$ 28,50); 12 (R$ 29,50) e 18 (R$ 14,80).  Prazo:  
12 meses.  Assinatura:  24/02/2011.

 Protocolo nº.  1721/2007.  Modalidade:  Convite 02/2.008.  Termo de Aditamento Contratual. Ob-
jeto do Aditamento:  Contratação de empresa especializada para fornecimento em regime de locação 
de 01 CPCT - Central Privada de Comutação Telefônica Temporal Digital de Tecnologia CPAT (Con-
trole por Programa Armazenamento Temporal Digital) completa, com mão de obra de instalação e 
prestação de serviços preventivos e corretivos durante a vigência do contrato.  Contratada: 3 CORP 
TECHNOLOGY DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS S.A. ,   Prazo Prorrogado:  12 (doze) me-
ses a partir de 20/03/2011  Valor:  aditamento no total de R$ 40.707,84.  Assinatura:  24/03/2011.

 Protocolo nº  1313/09 .  Modalidade: Concorrência 03/2.010.  Termo de Aditamento Contra-
tual. Objeto do Aditamento:  Aquisição de órteses e próteses de coluna, constantes na Tabela 
SUS, mediante sistema de Registro de Preços.  Contratada: Synthes Industria e Comércio 
Ltda.  Prazo Prorrogado:  90 (noventa) dias a partir de 24/03/2011.  Assinatura:  24/03/2011.

 Protocolo nº.  77/10.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 25/2010.  Termo de Aditamento 
Contratual.Objeto  Aquisição de produtos químicos para uso junto a Lavanderia Hospitalar, 
mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Cleamax Comércio de Prod de Limpe-
za Ltda.  Preço:  25% do objeto aditadoR$ 18.240,00.  Assinatura:  24/03/2011.

 Protocolo nº.  77/10.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 25/2010.  Termo de Aditamento 
Contratual. Objeto  Aquisição de produtos químicos para uso junto a Lavanderia Hospitalar, 
mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Cleamax Comércio de Produtos de 
Limpeza Ltda.  Preço:  R$ 72.960,00.  Prazo Prorrogado:  12 meses a partir de 10/04/2011 
 Assinatura:  22/03/2011.

 Protocolo nº.  129/2.010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 24/2.010.  Termo de Aditamento 
de Contrato. Objeto do Aditamento:  Contratação de empresa para locação de 02 equipa-
mentos para avaliação de coagulação sanguínea, com fornecimento de reagentes, mediante o 
sistema de registro de preços. Contratada:  Lab pack do Brasil Produtos Hosp. Ltda.  Prazo: 
 Prorrogação do prazo por mais 12 meses a partir de 27/04/2011 e reajuste de 2%,  Preço:  R$ 
122.400,00.  Assinatura:  04/04/2011.

 Protocolo nº.  202/2.010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 44/2.010.  Termo de Aditamento 
de Contrato. Objeto do Aditamento:  Aquisição de material hospitalar (fraldas desc. algi-
nato, seringas e outros), mediante o sistema de Registro de Preços.  Contratada:  Dipromed 

Comercio e Importação.  Preço:  25% do valor do contratoaditado R$ 6.502,50  Assinatura:  
11/04/2011.

 Protocolo nº.  242/2010.  Modalidade:  Concorrência nº 08/2010.  Termo de Aditamento de 
Contrato. Objeto:  Aquisição de medicamentos (acetado desmopressina, aciclovir e outros), 
mediante sistema de Registro de Preços.  Contratada: Antibióticos do Brasil Ltda.  Valor to-
tal:  25% do aditamento R$ 13.756,75.  Assinatura:  04/04/2011.

 Protocolo nº.  315/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 27/2010.  Termo de Aditamento 
de Contrato Objeto:  Aquisição de tiras reagentes para uroanálise com fornecimento de apa-
relho para leitura das tiras em regime de comodato, mediante o sistema de Registro de Preços. 
 Detentora:  Lab Pack do Brasil Produtos Hosp Ltda.  Preços:  R$ 25.500,00.  Prazo:  12 meses 
a partir de 29/04/2011.  Assinatura:  17/03/2011.

 Protocolo nº.  643/2010.  Modalidade:  Tomada de Preço 03/10.  Termo de Aditamento de 
Contrato. Objeto:  Contratação de empresa de prestação de serviços de engenharia para am-
pliação do Same, construção de nova guarita em Alvenaria, Reforma Interna no Ambulatório 
de Especialidades (Substituição de Manta de Cobertura Externa, Execução de Paredes em 
Placas de Gesso Acartonado para a sala de Regulação de Vagas, Reforço Estrutural na Área de 
Recepção/Espera da Plástica e Reforma da Rede de Esgoto) e reforma da Sala de Prescrição 
Na “Uti” Pediátrica deste HMMG, situado a Avenida Prefeito Faria Lima, 340 - Parque Itália 
- Campinas - SP.  Detentora:  Contrutora CMS Ltda  Prazo:  Prorrogado por mais 60 dias a 
partir de 30/03/2011.  Assinatura:  04/04/2011.

 Protocolo nº.  691/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 89/2010.  Termo de Aditamento 
de Contrato. Objeto:  Aquisição de medicamentos (metoprolol, micronazol e outros), me-
diante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Hospfar Indústria e Comércio de Produtos 
Hosp. Ltda.  Preços:  25% do valor do aditamento R$ 6.426,25.  Assinatura:  14/04/2011.

 Protocolo nº.  1098/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 152/2010.  Objeto:  Aquisição de 
materiais elétricos, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Ultrawatts Mate-
riais Elétricos Ltda. Me Ltda.  Preços:  para os itens 29 (R$ 1,49), 30 (R$ 0,63), 31 (R$ 1,49), 
32 (R$ 1,49), 33 (R$ 2,34), 34 (R$ 1,49), 69 (R$ 36,90), 70 (R$ 25,37), 86 (R$ 2,03), 87 (R$ 
2,03), 88(R$ 2,57) e 92 (R$ 2,57).  Prazo:  12 meses.  Assinatura:  14/03/2011.

 Protocolo nº.  1202/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 11/2011.  Objeto:  Aquisição de 
materiais para escritório, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Comercial 
Modelocópias Ltda Epp.  Preços:  para os itens 04 (R$ 8,40), 08 (R$ 45,00), 09 (R$ 25,00), 
10 (R$ 110,00), 11 (R$ 0,33), 12 (R$ 0,33), 13 (R$ 0,33), 16 (R$ 0,33), 17 (R$ 0,33), 18 
(R$ 0,33), 20 (R$ 0,045), 21 (R$ 0,051), 22 (R$ 0,076), 23 (R$ 0,092), 24 (R$ 0,10), 25 (R$ 
0,135), 26 (R$ 0,25), 27 (R$ 0,30), 28 (R$ 0,30) 29 (R$ 0,30) e 30 (R$ 11,70).  Prazo:  12 
meses.  Assinatura:  14/03//2011.

 Protocolo nº. 1202/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 11/2011 . Objeto:  Aquisição de 
Materiais de escritório, mediante sistema de registro de preços Contratada:  Sixpel Informá-
tica e Material de Escritório Ltda.  Preços  :  para os itens: 01 (R$ 22,90), 02 (R$ 11,18), 03 
(R$ 11,18), 05 (R$ 11,18), 06 (R$ 11,18), 07 (R$ 11,18) e 19 (R$ 113,00).  Prazo:  12 meses. 
 Assinatura:  14/03/2011.

 Protocolo nº.  1271/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 27/2011.  Objeto:  Aquisição 
de material hospitalar, mediante o sistema de Registro de Preços.  Contratada:  Suprihealth 
Suprimentos Médicos Ltda.  Preços:  para os itens 02 (R$ 17,50) e 03 (R$ 18,00).  Prazo: 12 
meses.  Assinatura : 04/04/2011.

 Protocolo nº. 1271/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 27/2011.  Objeto:  Aquisição de 
material hospitalr, mediante o sistema de Registro de Preços.  Contratada:  Nacional Comer-
cial Hospitalar Ltda.  Preços:  para os itens 13 (R$ 0,54) e 20 (R$ 134,00).  Prazo: 12 meses. 
 Assinatura : 04/04/2011.

 Protocolo nº.  1271/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 27/2011.  Objeto:  Aquisição 
de material hospitalr, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Health Quali-
ty Ind. e Com. Ltda. Me.  Preços:  para o item 09 (R$ 6,40). Prazo:  12 meses.  Assinatura:  
04/04/2011.

 Protocolo nº.  1271/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 27/2011.  Objeto:  Aquisição de 
material hospitalr, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Alpharad Com Imp. 
e Exp. Prod. Hosp. Ltda.  Preços:  para os itens 05 (R$ 29,00).  Prazo:  12 meses.  Assinatura:  
04/04/2011.

 Protocolo nº.  1271/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 27/2011.  Objeto:  Aquisição 
de material hospitalr, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  ML Comercio 
Importações e Exportações Materiais Médicos Hospitalares Ltda.  Preços:  para os itens 21 (R$ 
16,48) e 22 (R$ 16,30).  Prazo:  12 meses.  Assinatura:  04/04/2011.

 Protocolo nº.  1271/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 27/2011.  Objeto:  Aquisição de 
material hospitalr, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Johnson Johnson 
Brasil Indústria Comercio Saúde Ltda.  Preços:  para o item 17 (R$ 695,00) e 18 (R$ 1.430,00). 
 Prazo:  12 meses.  Assinatura:  04/04/2011.

 Protocolo nº.  1280/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 16/2011.  Objeto:  Aquisição 
de reagentes laboratoriais, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Specialab 
Produtos de Laboratório Ltda.  Preços:  para os itens 01 (R$ 13,50), 02 (R$ 135,00), 03 (R$ 
0,175), 04 (R$ 0,21), 05 (R$ 73,90), 08 (R$ 1,66), 09 (R$ 1,72), 10 (R$ 9,50), 12 (R$ 11,83), 
13 (R$ 5,18), 14 (R$ 0,03), 30 (R$ 0,34), 32 (R$ 0,19), 33 (R$ 7,06), 34 (R$ 42,90) e 35 (R$ 
1.579,50).  Prazo:  12 meses.  Assinatura:  24/02/2011.

 Protocolo nº.  08/2011.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 09/2011.  Objeto: Aquisição de fi os 
de sutura, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Point Suture do Brasil Indús-
tria Fios Cirúrgicos Ltda. Preços:  para os itens 01 (R$ 2,30), 02 (R$ 2,00), 03 (R$ 2,10) e 05 
(R$ 13,20).  Prazo:  12 meses.  Assinatura:  11/04/2011.

 Protocolo nº.  1299/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial n° 18/2011 . Objeto:  Aquisição 
de medicamentos,mediante ao Sistema de registro de Preços.  Contratada:  União Química 
Farmacêutica S/A Ltda.  Preços:  para os itens 02 (R$ 1,70), 03 (R$ 0,60), 04 (R$ 0,66) e 19 
(R$ 0,44).  Prazo:  12 meses.  Assinatura:  25/03/2011.

 Protocolo nº.  43/2011.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 17/2011.  Objeto:  Aquisição de 
grampeadores cirúrgicos, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Suprihealth 
Suprimentos Médicos Ltda.  Preços:  para os itens 01 (R$ 844,27), 02 (R$ 909,40), 03 (R$ 
223,52) e 04 (R$ 1.032,99) .   Prazo:  12 meses.  Assinatura:  31/03/2011.

 Protocolo nº.  60/2011.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 29/2011.  Objeto:  Aquisição de 
meios de cultura e outros, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  RCL Co-
mercial Ltda. EPP.  Preços:  para os itens 01 (R$ 1,12) e 02 (R$ 2,16)  Prazo:  12 meses.  Assi-
natura:  21/03/2011.

 Protocolo nº.  93/2011.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 38/2011.  Objeto:  Aquisição de en-
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velopes timbrados, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Kaiapel Comércio 
e Serviços Gráfi cosLtda.  Preços:  para os itens 01(R$ 0,085), 02 (R$ 0,085), 03 (R$ 0,0785), 
04 (R$ 0,168) e 05 (R$ 0,395).  Prazo:  12 meses.  Assinatura:  25/03/2011.

 Protocolo nº.  143/2011.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 39/2011.  Objeto:  Aquisição de 
materiais para procedimentos vasculares, mediante o sistema de Registro de Preços.  Deten-
tora:  Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda. Preços:  para os itens 08 (R$ 890,00), 36 (R$ 
99,00), 39 (R$ 194,00), 40 (R$ 194,00), 45 (R$ 194,00), 46 (R$ 194,00), 48 (R$ 194,00), 51 
(R$ 194,00), 54 (R$ 193,50), 57 (R$ 194,00) e 74 (R$ 1.299,00).  Prazo:  12 meses.  Assina-
tura:  31/03/2011.

 Protocolo nº.  143/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 39/2011.  Objeto:  Aquisição de 
materiais para procedimentos vasculares, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detento-
ra:  Biotronik Comercial Médica Ltda.  Preços:  para o item 01 (R$ 448,00).  Prazo:  12 meses. 
 Assinatura:  31/03/2011.

 Protocolo nº.  143/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 39/2011.  Objeto:  Aquisição de 
materiais para procedimentos vasculares, mediante o sistema de Registro de Preços.  Deten-
tora:  Biomedical Prod Cintif Med Hosp Ltda  Preços:  para os itens 01 (R$ 36,90), 02 (R$ 
36,90), 03 (R$ 36,90), 04 (R$ 36,90), 12 (R$ 45,00), 13 (R$ 64,00), 14 (R$ 64,00), 15 (R$ 
64,90), 16 (R$ 64,90), 17 (R$ 64,90), 18 (R$ 64,90), 19 (R$ 64,90), 20 (R$ 64,90), 21 (R$ 
63,90), 22 (R$ 399,00), 24 (R$ 48,50), 27 (R$ 128,00), 28 (R$ 148,50), 34 (R$ 278,00), 61 
(R$ 93,00) e 62 (R$ 50,00).  Pra  zo:  12 meses.  Assinatura:  31/03/2011.

 Protocolo nº.  143/2010.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 39/2011.  Objeto:  Aquisição de ma-
teriais para procedimentos vasculares, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora: 
 Neomex Hospitalar Ltda.  Preços:  para os itens 05 (R$ 79,90), 06 (R$ 147,90), 07 (R$ 145,00), 
23 (R$ 77,90), 25 (R$ 209,20), 26 (R$ 249,20), 29 (R$ 238,00), 30 (R$ 288,00), 31 (R$ 236,50), 
32 (R$ 236,50), 64 (R$ 114,00) e 67 (R$ 1.640,00).  Prazo:  12 meses.  Assinatura:  31/03/2011.

 Protocolo nº.  152/20101  Modalidade:  Pregão Presencial nº 36/2011.  Objeto:  Aquisição de 
materiais para procedimentos vasculares, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detento-
ra:  Comércio e Importação Erecta Ltda. Preços:  para os itens 01 (R$ 196,00), 02 (R$ 89,10) e 
03 (R$ 34,65).  Prazo:  12 meses.  Assinatura:  11/04/2011.

 Protocolo nº.  152/2011  Modalidade:  Pregão Presencial nº 36/2011.  Objeto:  Aquisição de 
materiais para procedimentos vasculares, mediante o sistema de Registro de Preços.  Deten-
tora:  Eurotop Comercia Ltda. Preços:  para o item 18 (R$ 849,90).  Prazo:  12 meses.  Assina-
tura:  11/04/2011.

 Protocolo nº.  152/2011  Modalidade:  Pregão Presencial nº 36/2011.  Objeto:  Aquisição de 
materiais para procedimentos vasculares, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detento-
ra:  Prime Cirurgia Importação e Exportação Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda. - EPP-
 Preços:  para os itens 05 (R$ 270,61), 06 (R$ 1.281,83), 07 (R$ 113,94), 08 (R$ 655,16), 09 
(R$ 1.130,85), 10 (R$ 453,86), 11 (R$ 1.510,65), 12 (R$ 113,94), 13 (R$ 1.823,04), 14 (R$ 
356,06), 15 (R$ 560,22), 16 (R$ 1.348,30), 19 (R$ 391,43), 20 (R$ 750,71), 21 (R$ 94,55), 22 
(R$ 17,02), 23 (R$ 358,34), 24 (R$ 750,71), 25 (R$ 181,53), 26 (R$ 370,63) 27 (R$ 750,72), 
28 (R$ 17,02), 29 (R$ 94,55), 30 (R$ 94,55), 31 (R$ 181,53), 32 (R$ 666,57), 33 (R$ 370,63), 
34 (R$ 750,72), 35 (R$ 1.146,88), 36 (R$ 99,28), 37 (R$ 17,02), 38 (R$ 181,53), 39 (R$ 
666,57), 40 (R$ 1.824,80), 41 (R$ 1560,06), 42 (R$ 99,27), 43 (R$ 359,28), 44 (R$ 302,55), 
45 (R$ 370,62), 46 (R$ 17,01), 47 (R$ 94,54), 48 (R$ 2.009,16), 49 (R$ 181,52), 50 (R$ 
370,62) e 51 (R$ 359,29).  Prazo:  12 meses.  Assinatura:  11/04/2011.

 Protocolo nº.  155/2011  Modalidade:  Pregão Presencial nº 31/2011.  Objeto:  Aquisição de-
medicamentos manipulados, mediante o sistema de Registro de Preços.  Detentora:  Nova Na-
tural Farmácia de Manipulação Homeopáticos Ltda. Me .   Preços:  para os itens01 (R$ 4,97), 
02 (R$ 2,98), 03 (R$ 3,47), 04 (R$ 5,88), 06 (R$ 3,08), 07 (R$ 1,62), 09 (R$ 2,44), 10 (R$ 
1,38), 11 (R$ 12,00), 12 (R$ 1,94), 13 (R$ 1,20), 14 (R$ 2,60), 15 (R$ 8,10), 16 (R$ 0,10), 17 
(R$ 5,50), 18 (R$ 0,57), 19 (R$ 1,89), 20 (R$ 1,40), 21 (R$ 5,90) e 22 (R$ 0,15).  Prazo:  12 
meses.  Assinatura:  25/03/2011.

 Protocolo nº.  243/2011.  Modalidade:  Pregão Presencial nº 44/2011.  Objeto:  Contratação de 
empresa para prestação de serviços de Ressonância Magnética,mediante o sistema de Registro 
de Preços.  Contratada:  Clinical Center Serviços Médicos S/S Ltda.  Preços:  para os itens 01 
(R$ 350,00) e 02 (R$ 350,00). Prazo:  12 meses.  Assinatura:  11/04/2011. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Do H.M.M.G. 
  

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESA 

  

 PROCESSO N°. 076/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 62/2011 - OBJETO: Aquisição 
de carro de transporte de resíduos sólidos e outros.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo HOMOLOGAR 
o Pregão Presencial nº. 62/2011, bem como ADJUDICO e AUTORIZO a despesa a favor da 
empresa Carrinhos Brasil, Indústria, Comércio e Serviços de Carrinhos Ltda. - ME, para os itens 
01 e 02, no valor total de R$ 23.842,00 (Vinte e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais). 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO  

 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   

 Acham-se abertas na Área de Licitações do H.M.M.G., sito Av.Pref. Faria Lima, 340 2º an-
dar (Complexo Administrativo), Pq. Itália, Campinas-SP, fone: (19) 3772-5712, A) Pregão 
Presencial nº. 71/2011 - Prot. nº. 314/2011 - Aquisição de material hospitalar (colar cervical, 
coletor p/resíduos e outros) mediante o sistema de Regsitro de Preços, a abertura dar-se-á às 
09h00 do dia 30/05/2011, B) Pregão Presencial n° 72/2011 - Prot.n° 389/2011 - Contratação 
de empresa p/prestação de serviço de implantação, treinamento e manutenção de software 
de compras e patrimônio, a abertura dar-se-á às 14h00 do dia 30/05/2011, C) Pregão Pre-
sencial nº 73/2011 Prot.nº 315/2011 - Aquisição de material hospitalar (curativo, esponja 
hemostática e outros) mediante o sistema de Registro Preços, abertura dar-se-á às 09h00 do 
dia 31/05/2011. Os editais estarão disponiveis a partir de 18/05/2011. OBS: Os interessados 
poderão retirar o edital através do site www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes, informações pelo 
e-mail: hmmg.licitacoes@gmail.com 

 JORGE LUIZ BRASCO 
 Pregoeiro - H.M.M.G. 

 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
  

 RATIFICAÇÕES 
  

  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº 378/2011 
 -Neomex Hospitalar Ltda,  para o item 01 no valor 
total de R$ 937,90 (novescentos e trinta e sete reais e noventa centavos).
 Protocolo 382/2011 
 -intervida Coml Hosp.Ltda - EPP. , para o item 01 no valor 

total de R$ 5.952,00(cinco mil novescentos e cinquenta e dois reais).
 Protocolo 403/2011 
 -Empório Médico Com. Prod.Cir. Hosp. Ltda,  para o item 01 no valor 
total de R$ 326,40 (trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
 -Johnson Johnso Br Ind. Com. Prod.SAude Ltda,  para o item 03 no valor 
total de R$ 2.203,000 (dois mil duzentos e três reais).
 -Technology Suprimentos Médicos Ltda,  para o item 02 no valor 
total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Campinas, 16 de Março de 2011.  
   SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente do HMMG  

  

 03º ADENDO   

 PREGÃO N°. 058/2011 - PROCESSO N°. 244/2011 - OBJETO: Aquisição de materiais de 
higiene e limpeza, mediante o sistema de Registro de Preços
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor Pregoeiro,
atendendo a solicitação da área técnica, procedeu às alterações no Edital da licitação em 
epígrafe, nos seguintes termos:
01 - Incluir no Anexo I - Descritivo do Objeto o lote 15 com os itens 13, 23, 24, 25, 47,48 e 
49, excluindo então dos seus lotes de origens, ou seja, lotes 02, 04 e 07.
02 - Incluir no Edital em seu subitem 8.1. Alínea “e” o lote 15, objeto desta alteração deste adendo.
03 - Tendo em vista que a nova redação altera a formulação das propostas, fi ca
alterada a data de apresentação dos envelopes para o dia 27/05/2011 às 09h00min a data de 
abertura e término da entrega e apresentação das propostas.
04 - Ficam mantidas as demais condições neste Edital, que não colidirem com este Adendo. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 JORGE LUIZ BRASCO  

 PREGOEIRO - HMMG 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 Pregão Eletrônico Nº. 014/2011 - Processo Licitatório N° 020/2011 

  OBJETO:  Registro de Preços para a prestação de serviços de comunicação de dados de 
internet banda larga.
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  01/06/2011, às 09 (nove) horas.
O edital estará disponível aos interessados através do site: www.licitacoes-e.com.br e www.
ima.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações, das 
9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, na sede da IMA, situada à Rua Ataliba Camargo Andrade, 
47, Bairro Cambuí, Campinas-SP, pelos telefones (19) 3755 6509, fax (19) 3755 6514 e e-
mail: ima.pregao@ima.sp.gov.br. 

 Campinas, 16 de maio de 2011 
 MARÍLIA CASTANHEIRA BENATTI 

 Pregoeira 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão n. 2011/88  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de lâmpadas, luminárias e reato-
res. Recebimento das propostas até às 17h do dia 27/05/2011 e início da disputa de preços 
dia 30/05/2011 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licita-
coes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 
12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

  

 PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/ 2011 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO No 03 

 A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA - Campinas, con-
voca para os exames de admissão os candidatos abaixo relacionado, a comparecerem no 
dia 23.05.2011 às 9:00 horas, na sede na Sanasa sita à Avenida da Saudade, 500 - Portaria 
1. Os candidatos deverão comparecer munidos do documento de identidade RG e de docu-
mentos que comprovem atender a escolaridade e exigência do cargo estabelecida no Edital 
de Abertura; estar em dia com seus direitos políticos; estar em dia com o serviço militar, 
se do sexo masculino. O não comparecimento e/ou o não atendimento do estabelecido no 
Edital de Abertura implicará na perda dos direitos legais decorrentes deste Processo Seletivo 
Público.
 CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO 
 CLASSIF. NOME RG 
4 VALÉRIA RODRIGUES CESÁRIO LOPES 114.874.518-14
 CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo De-
creto Federal nº 5.296, Lei Municipal 6.075 de 31 de julho de 1989 e Decreto Municipal nº 
10.921 de 18/09/1992, de 02/12/2004, aos candidatos defi cientes habilitados, será reservado 
o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo 
de validade do Concurso.
 CLASSIF. NOME RG  
1 FRANCISCO GOMES DE LIMA JUNIOR 28919354-0

 CAMPINAS, aos 16 de maio de 2011. 
 LAURO PÉRICLES GONÇALVES 

Diretor Presidente
 

 DIVERSOS 
 EDITAL DE EXTRAVIO 

  

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