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 GABINETE DO PREFEITO 
   

    DECRETO Nº 20.953 DE 03 DE JULHO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS 
MIL REAIS), AO ORÇAMENTO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DR. 

MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições  legais, 
e de conformidade com o disposto no artigo 4º,Inciso I, da Lei  nº 15.857 de 16 de 
dezembro de 2019,
  DECRETA:
  Artigo 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$  3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais), suplementar ao  Orçamento Programa da Rede Mu-
nicipal Dr. Mário Gatti de Urgência,  Emergência e Hospitalar, na seguinte dotação:
  583000   - REDE MUN. DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
  58306    - ADMINISTRAÇÃO GERAL - REDE DR. MÁRIO GATTI
  10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
  3.3.90.30    - MATERIAL DE CONSUMO
  01-312-000    - RECURSO PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS  .....................................................R$ 3.500.000,00
  Artigo 2º. - O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com  recursos de que 
trata o artigo 43, § 1, Inciso II da Lei nº 4.320 de  17/03/64, proveniente de repasses de 
Recurso para Combate ao Corona  vírus Recursos Tesouro.
  ARTIGO 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Diretor Presidente da Rede Muicipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
Decreto elaborado no Serviço de Execução Orçamentária da Coordenadoria  de Finanças da Diretoria Financeira 
da Rede Municipal"Dr. Mário Gatti"  de Urgência, Emergência e Hospitalar, com os elementos constantes do  
Processo nº HMMG.2020.00000898-96 e publicado pela Coordenadoria de  Expediente da Secretaria Executiva 
do Gabinete do Prefeito, na data  supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
  Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

   

 DECRETO Nº 20.954 DE 03 DE JULHO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 1.550.000,00 (UM MILHÃO QUINHENTOS E 
CINQUENTA MIL REAIS), AO ORÇAMENTO PROGRAMA DA REDE 
MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E 

HOSPITALAR. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições  legais, 
e de conformidade com o disposto no artigo 4º,§ 1º, Inciso I, da  Lei nº 15.857 de 16 
de dezembro de 2019,
  DECRETA:
  Artigo 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$  1.550.000,00(um 
milhão quinhentos e cinquenta mil reais), suplementar  ao Orçamento Programa da 
Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência,  Emergência e Hospitalar, nas seguintes 
dotações:
  583000  - REDE MUN. DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
  58303          -COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI - CHPEO
  10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI  3.3.90.39  -OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA
  05-312-007     -RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS -  REC. ESPECÍFICOS -SUS - FUNDO A 
FUNDO - PAB/PLENA       R$  1.250.000,00
  58306    - ADMINISTRAÇÃO GERAL - REDE DR. MÁRIO GATTI
  10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
  3.3.90.30    - MATERIAL DE CONSUMO
  05-312-007     -RECURSOS PARA COMBATE AO CORONA VÍRUS -  REC. ESPECÍFICOS -SUS - FUNDO A 
FUNDO - PAB/PLENA       R$  300.000,00
  VALOR TOTAL DAS  SUPLEMENTAÇÕES.......... ................................................................................R$  1.550.000,00
  Artigo 2º. - O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com  recursos de que 
trata o artigo 43, § 1, Inciso II da Lei nº 4.320 de  17/03/64, proveniente de repasses de 
Recurso para Combate ao Corona  vírus Recursos Específi cos SUS - Fundo a Fundo e 
SUS Fundo a Fundo  PAB/Plena.
  ARTIGO 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Diretor Presidente da Rede Muicipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
Decreto elaborado no Serviço de Execução Orçamentária da Coordenadoria  de Finanças da Diretoria Financeira 
da Rede Municipal"Dr. Mário Gatti"  de Urgência, Emergência e Hospitalar, com os elementos constantes do  
Processo nº HMMG.2020.00000898-96 e publicado pela Coordenadoria de  Expediente da Secretaria Executiva 
do Gabinete do Prefeito, na data  supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
  Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 EM 03 DE JULHO DE 2020 
Protocolado n.º 18//10/24.822 PG
Interessada: Secretaria Municipal de Governo
À vista das justifi cativas e solicitações precedentes desta Pasta, bem como da docu-
mentação já acostada, além dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 
393 a 399 e 400, que indicam, respectivamente, a necessidade e a ausência de impedi-

mentos legais, AUTORIZO:
A supressão no percentual de 9,8% dos valores mensais vigentes, e a prorrogação do 
contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa Informática de Mu-
nicípios Associados S/A - IMA (Termo de Contrato n.º 69/2018), que tem por objeto 
a contratação sob demanda, de horas ou fração de horas de serviços de atendimento 
prestado à população em geral, referente à recepção, informações, esclarecimentos, 
operações administrativas, reclamações e solicitações de serviços aos órgãos da Ad-
ministração Pública direta e indireta, contendo materiais e insumos necessários para 
a realização do atendimento, pelo período de mais 12 (doze) meses, importando a 
supressão no valor de R$ 2.296.934,40 (Dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, 
novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), sendo que a despesa decorrente 
da prorrogação atinge o valor total de R$ 21.042.590,40 (Vinte e um milhões, quarenta 
e dois mil, quinhentos e noventa reais e quarenta centavos);
Publique-se;
Após, à SMAJ para a formalização do Termo Contratual próprio, a cargo da CSFA/
DAJ, e na sequência, retorne o processo a esta Secretaria, para adoção das demais 
providências e continuidade.

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 MICHEL ABRÃO  FERREIRA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA ILMA SENHORA 
DIRETORA DO DGIDAC 

 EM 03 DE JULHO DE 2020 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
Protocolo nº: 2020/10/9331
Interessada: Miriam Paula Kohlbach Monutti
Diante dos elementos constantes do presente Protocolo e pedido de Certidão de In-
teiro Teor, formulado pela interessada,Miriam Paula Kohlbach Monutti,decido pelo 
deferimento do pedido a fi m de conceder a Certidão de Inteiro Teor, dos autos de nº 
2015/60/5008,uma vez que preenchidos os requisitos do Decreto Municipal nº 18050 
/2013,nos termos dos Despachos às fl s.04,encontram-se os documentos á disposição 
na Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito para retirada.
Publique-se.

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 KAREN DOS REIS GONÇALVES DE MATTOS 

 DIRETORA - DGIDAC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO.SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 03 DE JULHO DE 2020 
De:Isabel Primo Pires da Silva - SEI nº. CAMPREV.2020.00000672-21
Assunto: Pensão Vitalícia.
À vista do parecer da Procuradoria Jurídica, acolhido pelo Diretor Presidente do 
CAMPREV, DEFIRO  o pedido de pensão vitalícia à viúva  Isabel Primo Pires da 
Silva , a partir da data do  óbito  ( 10/05/2.020 ), com fundamento nos artigos 30, 32 e 
37, da Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
ERRATA: PUBLICADO EM 02/07/2020
De: Elisadeth Celi Carrara - Prot. nº. 2014/10/24193
Assunto: Aposentadoria.
ONDE LÊ-SE:
DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, à servidora Elisadeth Celi Carrara, matrícula nº. 108.549-2, a par-
tir de 1º de julho de 2.020.
LEIA-SE:
DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, à servidora Elisadeth Celi Carrara, matrícula nº. 108.549-2, a par-
tir de 1º de agosto de 2.020.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
SEI nº. CAMPREV.2020.00000787-71
Interessada: VERA RITA FERREIRA DE GODOY.
Assunto:Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário.
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC e análise Jurídi-
ca, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV,  INDEFIRO  os pedidos 
de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
SEI nº. CAMPREV.2020.00000836-93
Interessada: ROSA MARIA OLIVEIRA GARBIN.
Assunto: Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário.
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMCe análise Jurídica, 
acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV,  DEFIRO  o pedido de Isen-
ção de Imposto de Renda, devendo a servidora aposentada passar por reavaliação ate 
JUNHO DE 2.025,  e  INDEFIRO  o pedido de Isenção da incidência da Contribuição 
Previdenciária.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
SEI nº. CAMPREV.2020.00000791-57
Interessado: DONIZETTE FRANCISCO PERES.
Assunto: Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário.
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC e análise 
Jurídica,acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV,  DEFIRO  os pedidos 
de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
SEI nº. CAMPREV.2019.00001728-59
Interessada: THEREZINHA DO MENINO JESUS FIGUEIRA DE AGUIAR.
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ACERVO
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Esta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital:  http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php . 

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel,  contate a IMA, no endereço abaixo.
 

IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica:  IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela  Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi cial@ima.sp.gov.

br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533  ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.
Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

Assunto: Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário. 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC e análise Jurídi-
ca, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV,  INDEFIRO  os pedidos 
de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 SEI nº. CAMPREV.2020.00000753-21
Interessada: RITA DE CÁSSIA FONTOLAN.
Assunto: Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário. 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMCe análise Jurídi-
ca, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV, DEFIRO  os pedidos de 
Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário, devendo para ambos os 
pedidos a servidora aposentada ser reavaliada até  JUNHO de 2.025 .
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 JONAS DONIZETTE 
 PREEFEITO MUNICIPAL 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

 Em  03 de Julho de 2020 
 Sei nº 2018.00034433-14
  Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e 
Direitos Humanos.
  Diante dos elementos constantes no presente  protocolado, e à vista das manifesta-
ções da Secretaria de Assuntos  Jurídicos (docs. 2610991 e 2625601), RATIFICO  
a contratação  direta para a locação do imóvel localizado à rua Talvino Egídio de  
Souza Aranha, 47 - Botafogo, nesta cidade, de propriedade de Roberto  Mesquita 
- CPF: 107.130.348-15; Marina Mesquita - CPF:056.763.298-90;  e Augusto Mesqui-
ta - CPF:740.069.087-68,para abrigar a instalação do  Centro de Referência LGBT, 
por 60 (sessenta) meses, a partir da data de  assinatura do contrato, mediante o valor 
locativo mensal de R$ 3.097,64  (três mil e noventa e sete reais e sessenta e quatro 
centavos), com  fulcro no inciso X do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93.  A despesa 
decorrente, total de R$ 185.858,40 (cento e oitenta e cinco  mil oitocentos e cinquenta 
e oito reais e quarenta centavos).
  Publique-se.
  Após, encaminhe-se à Secretaria de Administração para  a numeração da contratação 
em livro próprio, na sequência,  encaminhem-se os autos à CSFA/DAJ para a formali-
zação do Termo  Contratual pertinente, e em seguida, retorne-se à Secretaria  de Assis-
tência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos para  demais providências 
e acompanhamento.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
  MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário de Governo 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão   nº 153/2020  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo : PMC.2020.00006928-
78 -  Interessado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Registro de Preços de tiras 
teste para glicemia, com fornecimento de glicosímetros, em comodato -  Recebimento 
das Propostas do item 01 : das 08h do dia 21/07/20 às 09h do dia 22/07/20 -  Aber-
tura das Propostas do item 01 : a partir das 09h do dia 22/07/20 -  Início da Disputa 
de Preços:  a partir das 10h do dia 22/07/20 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 
07/07/20, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais 
com a Pregoeira Ana Paula Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo : PMC.2020.00019718-86
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 115/2020 - Eletrônico
 Objeto:  Registro de Preços de cestas de produtos alimentícios, para manutenção das 
necessidades nutricionais dos estudantes, cujas famílias estejam em vulnerabilidade 
social, das escolas públicas municipais de Campinas atendidas pelo Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar (PNAE), durante a suspensão das aulas em virtude das 
ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (COVID-19).
  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2623104, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 2623138, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, 

inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1.  INFORMAR  que a Pregoeira declarou  FRACASSADO  o item  04 , por não haver 
propostas em condições de aceitabilidade.
  2.  HOMOLOGAR  o Pregão nº 115/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
  -  DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI , itens  01  (R$ 59,00) e  03  (R$ 
59,00); e
  -  TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. , item  02  (R$ 
52,90).
  Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
  1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação 
Municipal - SIM;
  2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Forma-
lização de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
  3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, em especial a 
reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 
8º do Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, pre-
viamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas,  observando 
o Decreto Municipal nº 20.861/20 .
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITEM DESERTO E HOMOLOGAÇÃO 
 Processo Administrativo: PMC.2020.00022666-80
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Pregão nº 118/2020 - Eletrônico
Objeto: Registro de Preços do medicamento Ertapenem.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2631286, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 2631311, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR que a Pregoeira declarou DESERTO o item 02, por não acudirem 
interessados.
2. HOMOLOGAR o Pregão nº 118/2020, referente ao objeto em epígrafe, para o item 
01 com o preço unitário de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), ofertado pela 
empresa adjudicatária CM HOSPITALAR S.A.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva 
orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do 
Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, previamen-
te à emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata, observando o Decreto 
Municipal nº 20.861/20. 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO 
 Processo Administrativo: PMC.2020.00000116-09
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão nº 053/2020 - Eletrônico
Objeto: Registro de Preços de macarrão.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2631641, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 2631652, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR que a Pregoeira declarou FRACASSADOS os itens 01 e 03 por não 
haver propostas em condições de aceitabilidade.
2. HOMOLOGAR o Pregão nº 053/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens 02 (R$ 7,08) e 04 (R$ 7,08), 
ofertados pela empresa adjudicatária MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS 
EIRELI.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preços; e
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3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, em especial a 
reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º 
e 8º do Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, 
previamente à emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata, observando o 
Decreto Municipal nº 20.861/20. 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO - RECLAMADA 
 Despacho da Diretoria 

 
 Nos termos dos artigos 30, inciso II § único e 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015, 
fi ca a empresa reclamada notifi cada  para que no PRAZO DE 10 (DEZ DIAS)  apre-
sente manifestação com os argumentos de fato e de direito que fundamentem a desca-
racterização da infração descrita nos autos do Processo Administrativo , sob pena de 
revelia , nos exatos termos do artigo 44 e incisos, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA

01041/2020 LUZIA PEREIRA DA CRUZ CPFL

01042/2020 ELIANA DE MORAES LIMA BANCO PAN 

01043/2020 TATIANA DO NASCIMENTO 
VIEIRA

CLARO - NET CAMPINAS E EMBRA-
TEL

01044/2020 JOAO AUGUSTO FACIN MAGAZINE LUIZA - MATRIZ 

01045/2020 OLAVO MARQUES JUNIOR LUCAS E TORQUATO IMOBILIARIA 

01046/2020 CELIA DA SILVA TEIXEIRA DESKTOP SIGMANET 

01047/2020 SEBASTIAO DA SILVA ALVES CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01048/2020 FRANCISCO YOSHINORI 
OSIKA AZUL VIAGENS 

01049/2020 CARLOS AUGUSTO AMA-
RANTE SAVOY

AMERICANAS SITE SUBMARINO / 
LOJAS AMERICANAS

01050/2020 ADELSON VENTURA SIL-
VEIRA AGIBANK FINANCEIRA 

01051/2020 CLEUSA APARECIDA MENE-
GATTI SCORSATO

ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - 
REDECARD 

01052/2020 EDILSON CHAGAS DA SILVA ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - 
REDECARD 

01053/2020 HENRY RIBEIRO MARTINEZ VIVO  -GVT- TELEFONICA

01054/2020 IZAQUE HENRIQUE MONTEI-
RO FERREIRA UNIMAIS VEICULOS

01055/2020 SILVANA EMILIA DE JESUS 
COSTA CENTAURO

01056/2020 WEBACESSO TECNOLOGIA 
EM SISTEMAS VIVO  -GVT- TELEFONICA

01057/2020 ANTONIO CICERO PEREIRA 
DA SILVA JUNIOR RAGAZZO / IFOOD

01058/2020 IZABELA INES VIEIRA DE 
PAIVA SENAC CAMPINAS / SENAC

01059/2020 MARCO HENRIQUE FELICIA-
NO CORATTI MASSIST

01060/2020 CHRISTIANO SILVEIRA 
REICHENBACH CARREFOUR MATRIZ 

01061/2020 RAFAEL GULLINO ZAMITH CACAU SHOW SITE 

01062/2020 MARIA DAS GRACAS DE 
JESUS MOREIRA CPFL 

01063/2020 ADRIANO SOARES DE MELO CEA MODAS

01064/2020 DIOGO VALLI ANDERLE DECOLAR.COM 

01065/2020 DANIEL ZAGO FURII BOOKING COM 

01066/2020 JOSE RAMOS PEREIRA NETO CLARO - NET CAMPINAS E EMBRA-
TEL

01067/2020 GABRIEL ANTONIO  ROCHA 
LOPES UOL PAGSEGURO

01068/2020 JOISSY  BORBA SOLAZZI 
LOPES ONLINE INTERMEDIACOES

01072/2020 JOSE TOMAZ DAMARI DA 
SILVA AUTOBAN / SEM PARAR VIA FACIL

01073/2020 ADELAIDE CAVALARI  DE 
SOUZA

BANCO ITAU / ITAU - LUIZACRED - 
GARANTECH 

01074/2020 GABRIEL FERREIRA BAR-
BOSA UNIP CAMPUS II CAMPINAS SWIFT

01076/2020 MARIA NAZARE SILVA 
MACHADO CPFL

01079/2020 ELIANA PEREIRA PARDIN ITAU - LUIZACRED - GARANTECH 

01081/2020 EVERALDO BARBOSA MAGAZINE LUIZA 
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 YARA PUPO 

 Diretora do PROCON 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº  PMC.2019.00037574-24
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão Eletrônico 367/2019
 Objeto:  Registro de Preços de leite em pó integral instantâneo.

 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, AUTORIZO  a despesa em 
favor da empresa:
 - TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.,  com fulcro na Ata de 
Registro de Preços nº 174/2020, no valor de R$ 664.604,96 (seiscentos e sessenta e 
quatro mil seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos).

 Publique-se na forma da Lei.
 Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 CONVOCAÇÃO 
  

    PREGÃO ELETRÔNICO  nº  014/2020 .  PROCESSO ADMINISTRATIVO  nº 
 FUMEC.2019.00001571-16. O.C. BEC 824402801002020OC00018  .   OBJETO:  
Registro de Preços para futura aquisição de  MICROCOMPUTADORES  para unida-
des administrativas e escolares da  FUMEC,  conforme especifi cações e quantitativos 
constantes do  ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
   Convocamos as empresas interessadas a comparecer para a retomada da  sessão 
pública do Pregão em epígrafe, que será realizada no dia 15  /  07/2020 às  09:00  horas 
por meio da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo ( BEC),   
para divulgação resultado Análise de Amostras e demais providências. A  Publicação 
de igual conteúdo deste aviso será publicada nos sites  www.fumec. sp.gov.br  e  www.
bec.sp.gov.br
  

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 NELSON VOLTA GONÇALVES 

 Pregoeiro FUMEC 
   

 PROTOCOLADO: SEI N° 2019.00000305-58 
  

  Assunto : Prorrogação contrato de prestação de  serviços de manutenção corretiva 
sob demanda,comfornecimento de peças e  materiais nos equipamentos de telefonia, 
PABX e toda rede lógica de  cabeamento estruturadopertencente às unidades daFU-
MEC/CEPROCAMP,  conforme condições e especifi cações constantes do Anexo I- 
Termo de  Referência.
 Interessada : FUMEC

 DESPACHO 

  Diante dos elementos que constam nos autos,  AUTORIZO :

  A celebração de Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº 15/2019 assinado 
com a empresa  CARLOS QUEIROZ (CNPJ/MF nº 54.142.054/0001-10),   tendo 
como objeto a prorrogação do seu prazo de vigência por mais 12  (doze) meses, com 
fundamento no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93,  bem como, cláusula 2.1 do 
instrumento contratual, com redução do valor  da hora técnica de R$ 75,00 (setenta e 
cinco) reais para R$ 73,00  (setenta e três) reais, mantidas todas as demais condições 
originalmente  pactuadas.A despesa respectiva no valor global de R$ 20.950,00  (vinte 
mil, novecentos e cinquenta reais) devendo o valor de R$ 6.983,00  (seis mil, novecen-
tos e oitenta e três reais) onerar o exercício de  2020 e o restante o exercício seguinte 
nas dotações orçamentárias de nº: 

60401.12.363.1020.4134.339030FR01.200000;  60401.12.363.1020.4134.339039FR
01.200000;  60402.12.122.1020.4134.339030FR01.220000;  60402.12.122.1020.413
4.339039FR01.220000;  60404.12.366.1020.4134.339030FR01.220000 e  60404.12.
366.1020.4134.339039FR01.220000.3. 

À Procuradoria e Assessoria Jurídica para a formalização do termo de aditamento. 
 Campinas, 03 de julho de 2020 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
  Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - JRT 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - CONVOCAÇÃO 
- 1ª CÂMARA JULGADORA 

  
 A Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na sua competência prevista 
no art. 20, III e V, da Lei Municipal 8.129/1994 e nos termos do Decreto Municipal 
11.992/1995 - Regimento Interno da JRT, convoca os Srs. Relatores da 1ª Câmara Jul-
gadora e o Srs. Representantes Fiscais, para a reunião de caráter ordinário -  a ser re-
alizada de forma virtual , por videoconferência, consoante Portaria Municipal SMF 
Nº 01/2020 (DOM de 30/06/2020) -  às 9 horas do dia 14/07/2020 , para julgamento 
dos processos constantes da pauta abaixo. Como previsto no art. 3º dessa Portaria, 
a participação/acompanhamento de interessados e/ou representantes legais na sessão 
fi ca condicionada à manifestação de interesse, por meio do endereço eletrônico  jrt.se-
cretaria@campinas.sp.gov.br , em até 2 (dois) dias úteis da sua realização; recebida 
essa manifestação, a JRT enviará, até o dia anterior à data da sessão, o convite virtual 
com a indicação de acesso.
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 01) PROTOCOLO 2013/03/10052
 Interessado(a): BANCO SANTANDER BRASIL S/A 
 Advogado(a):  Ana Cristina de Castro Ferreira - OAB/SP 165.417
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002274/2013 
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2017/10/39100 
 Relator(a):  José Renato Camilotti
  
 02) PROTOCOLO 2014/03/01984
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002401/2014 
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/39529 
 Relator(a):  André dos Santos Mattos Almeida

 03) PROTOCOLO 2014/03/02011
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Camila Klück Gomes - OAB/SP 273.076
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002459/2014 
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/28471 
 Relator(a):  Enio Lima Neves

 04) PROTOCOLO 2014/03/02013
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002473/2014 
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2017/10/39344 
 Relator(a):  Enio Lima Neves

 05) PROTOCOLO 2014/03/02022
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Paulo Ayres Barreto - OAB/SP 80.600
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002489/2017 
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/24291 
 Relator(a):  Rodrigo de Abreu Gonzales

 06) PROTOCOLO 2014/03/02025
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM nº 002502/2014 
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2017/03/12084 
 Relator(a):  Rodrigo de Abreu Gonzales

 07) PROTOCOLO 2014/03/14007 
 Interessado(a): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 
 Advogado(a):  Vanessa Pereira Rodrigues Domene - OAB/SP 158.120
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002626/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2017/10/03257
  Relator(a): Enio Lima Neves

 08) PROTOCOLO 2017/03/13459 
 Interessado(a): JOSÉ DELLA VOLPE 
 Tributo/Assunto:  IPTU e Taxas - Revisão de Lançamento
 Recurso de Ofício:  Departamento de Receitas Imobiliárias
 Relator(a):  Flávio Donatti Filho

 09) PROTOCOLO 2019/10/03573 
 Interessado(a): SQ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
 Tributo/Assunto:  IPTU - Não incidência
 Advogado (a):  Caroline Bortolotto Cavalcanti - OAB/SP 360.144
 Recurso de Ofício:  Departamento de Receitas Imobiliárias
 Relator(a):  André dos Santos Mattos Almeida

 OBSERVAÇÃO:  Como previsto no Regimento Interno da JRT: a) os julgamentos 
adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima sessão desta Câmara, independen-
temente de nova publicação de pauta (art. 17, § 2º); b) a sustentação oral se dará 
conforme art. 23. 

 LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente da Junta de Recursos Tributários 

   

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - CONVOCAÇÃO 
- 2ª CÂMARA JULGADORA 

  
 A Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na sua competência prevista 
no art. 20, III e V, da Lei Municipal 8.129/1994 e nos termos do Decreto Municipal 
11.992/1995 - Regimento Interno da JRT, convoca os Srs. Relatores da 2ª Câmara Jul-
gadora e o Srs. Representantes Fiscais, para a reunião de caráter ordinário -  a ser re-
alizada de forma virtual , por videoconferência, consoante Portaria Municipal SMF 
Nº 01/2020 (DOM de 30/06/2020) -  às 9 horas do dia 16/07/2020 , para julgamento 
dos processos constantes da pauta abaixo. Como previsto no art. 3º dessa Portaria, 
a participação/acompanhamento de interessados e/ou representantes legais na sessão 
fi ca condicionada à manifestação de interesse, por meio do endereço eletrônico  jrt.se-
cretaria@campinas.sp.gov.br , em até 2 (dois) dias úteis da sua realização; recebida 
essa manifestação, a JRT enviará, até o dia anterior à data da sessão, o convite virtual 
com a indicação de acesso.

 01) PROTOCOLO 2013/03/15534 
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002338/2013
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2018/03/03436
 Relator(a):  Paulo César Adani

 02) PROTOCOLO 2014/03/01193 
 Interessado(a): ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA 
 Advogado(a):  Ari de Oliveira Pinto - OAB/SP 123.646
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002440/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2018/03/04266
 Relator(a):  Brenno Menezes Soares

 03) PROTOCOLO 2014/03/02012 
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002472/2014

 Recurso Voluntário:  Protocolo 2018/03/03435
 Relator(a):  Paulo César Adani

 04) PROTOCOLO 2014/03/10190 
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002511/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/14057
 Relator(a):  Alexandre Fávaro

 05) PROTOCOLO 2014/03/10191 
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002512/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/14055
 Relator(a):  Alexandre Fávaro

 06) PROTOCOLO 2014/03/10192 
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002513/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/15109
 Relator(a):  Alessandra Mayumi Noel Viola

 07) PROTOCOLO 2014/03/10194 
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002515/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/14056
 Relator(a):  Alessandra Mayumi Noel Viola

 08) PROTOCOLO 2014/03/13997 
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002587/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2017/03/12083
 Relator(a):  Alex Sanches Tranche

 09) PROTOCOLO 2014/03/14001 
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002608/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/44186
 Relator(a):  Giorgio Vena Curatolo
  
 OBSERVAÇÃO:  Como previsto no Regimento Interno da JRT: a) os julgamentos 
adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima sessão desta Câmara, independen-
temente de nova publicação de pauta (art. 17, § 2º); b) a sustentação oral se dará 
conforme art. 23. 

 LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente da Junta de Recursos Tributários 

   

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - CONVOCAÇÃO 
- 3ª CÂMARA JULGADORA 

  
 A Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na sua competência prevista 
no art. 20, III e V, da Lei Municipal 8.129/1994 e nos termos do Decreto Municipal 
11.992/1995 - Regimento Interno da JRT, convoca os Srs. Relatores da 3ª Câmara Jul-
gadora e o Srs. Representantes Fiscais, para a reunião de caráter ordinário -  a ser re-
alizada de forma virtual , por videoconferência, consoante Portaria Municipal SMF 
Nº 01/2020 (DOM de 30/06/2020) -  às 9 horas do dia 15/07/2020 , para julgamento 
dos processos constantes da pauta abaixo. Como previsto no art. 3º dessa Portaria, 
a participação/acompanhamento de interessados e/ou representantes legais na sessão 
fi ca condicionada à manifestação de interesse, por meio do endereço eletrônico  jrt.se-
cretaria@campinas.sp.gov.br , em até 2 (dois) dias úteis da sua realização; recebida 
essa manifestação, a JRT enviará, até o dia anterior à data da sessão, o convite virtual 
com a indicação de acesso.
  
 01) PROTOCOLO 2007/10/12246 
 Interessado(a): AGROPECUÁRIA BARONESA DE PARANAPANEMA LTDA 
 Advogado(a):  Leandro Lucon - OAB/SP 289.360
 Tributo/Assunto:  ITBI - Imunidade/Não Incidência
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2015/10/47533
 Relator(a):  Rebecca Farinella Tognella

 02) PROTOCOLO 2011/10/09687 
 Interessado(a): KYLAWHEA INVESTIMENTOS S/A 
 Tributo/Assunto:  ITBI - Imunidade/Não Incidência
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/15689
 Relator(a):  Henrique Romanini Subi

 03) PROTOCOLO 2012/10/22893 
 Interessado(a): MEIRELLES ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Advogado(a):  Rafael Agostinelli Mendes - OAB/SP 209.974
 Tributo/Assunto:  ITBI - Imunidade/Não Incidência
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2017/03/08692
 Relator(a):  Carlos Eduardo de Oliveira

 04) PROTOCOLO 2014/03/10204 
 Interessado(a): ITAÚ UNIBANCO S/A 
 Advogado(a):  Simone Rodrigues Costa Barreto - OAB/SP 179.027
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002531/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/14058
 Relator(a):  Fabrício Nunes Melonari

 05) PROTOCOLO 2015/03/17057 
 Interessado(a): CAMARGO & CIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 
 Tributo/Assunto:  ITBI - Cancelamento/Guia de Recolhimento Nº 607152/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2015/03/17057
 Relator(a):  Carlos de Jesus Ramos Ribeiro
  
 06) PROTOCOLO 2015/03/26804 
 Interessado(a): MHN CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA 
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 Tributo/Assunto:  IPTU e Taxas - Impugnação de Lançamento
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/20735
 Relator(a):  José Antonio Khattar

 OBSERVAÇÃO:  Como previsto no Regimento Interno da JRT: a) os julgamentos 
adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima sessão desta Câmara, independen-
temente de nova publicação de pauta (art. 17, § 2º); b) a sustentação oral se dará 
conforme art. 23. 

 LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente da Junta de Recursos Tributários 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
- DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo SEI:PMC.2020.00028240-11 
 Interessado: ANSELMO CELESTINO 
  Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de  216,4818  UFIC -  decorrente do 
recolhimento das parcelas 03 a 05 do Acordo nº 580049/2020 (cancelado por recálcu-
lo), não aproveitadas no recálculo realizado para o IPTU e Taxa de Coleta e Remoção 
de Lixo de 2019, para o imóvel 3441.44.50.0270.01001, reemissão, nos moldes do 
Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição 
do referido indébito será processada pela forma de restituição,  nos moldes do 
artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamen-
to da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada 
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos 
moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF 
nº 001/2012.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00029479-54 
 Interessado: ANTONIO CARLOS VIDAL 
  Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de  279,2788   UFIC -  decorrente do 
recolhimento em duplicidade para a cota única do carnê de IPTU e Taxa de Coleta e 
Remoção de Lixo de2020 - emissão 01/2020,do imóvel nº 3252.63.15.0756.05027, 
nos moldes do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido 
que a repetição do referido indébito será processada pela forma de restituição,  
nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar 
o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca 
autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reco-
nhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
  LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo nº: 2020/10/09072 
 Requerente: Associação dos Proprietários da Chácara Prado 
 Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  indefiro  o pedido de 
certidão de inteiro teor do Processo nº 2005/10/53322, pois, embora a empresa interes-
sada seja legítima para requerer, o signatário do pedido não é legítimo para representá-
-la, pois a Ata de eleição da diretoria realizada em 10/05/2018, juntada a este pedido, 
encontra-se vencida, conforme arts. 38 e 43, a, do Estatuto social, não se prestando 
para legitimar o signatário da procuração de fl s. 03 para outorgar poderes ao signatário 
deste requerimento para representar a empresa perante a Prefeitura Municipal. 

 Campinas, 30 de junho de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo nº: 2020/10/09059 
 Requerente:   Inez Oliveira Correia 
 Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro o pedido de 
certidão de inteiro teor do Processo nº 2017/10/27810 , por estarem atendidas as 
exigências legais. O prazo máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze 
dias) corridos e a mesma deverá ser retirada pelo requerente, no 4º andar do Paço Mu-
nicipal - Expediente do Gabinete,   no prazo de até 30 dias após a solicitação.
 

 Campinas, 30 de junho de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo nº: PMC.2  018.00044078-18   e anexo PMC.2019.00004  199-27  Interessa-
do: Aeroportos Brasil Viracopos S/A.
 Cartográfico: 5122.25.54.0001.0100  4 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor  competente e demais elementos constantes do 
presente processo e  atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33,  e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU dos exercícios de 2018, emissão 11/2018 e 2019,  relativo ao 
imóvel codifi cado sob os nº  5122.25.54.0001.0100  4 ,  mantendo-se a incidência do im-
posto, tendo em vista que o requerente se  enquadra na defi nição legal de sujeito passi-
vo do IPTU, nos termos dos  artigos 2º, 2º-A, 5º e 5º-A da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela  LC 181/2017) e dos artigos 32 e 34 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN),  

uma vez que é pessoa jurídica de direito privado e utiliza imóvel  pertencente a ente 
público para a exploração de atividades econômicas,  ademais, não goza da imunidade 
tributária recíproca prevista no artigo  150, VI, a da Constituição Federal, consoante as 
teses fi rmadas pelo  Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, 
nos  autos dos RE 594.015 - SP e RE 601.720 - RJ.
  No mais, outros argumentos expendidos pelo  impugnante fi cam compreendidos por 
esta decisão que por mais abrangente,  os engloba e, implicitamente, os exclui, invo-
cando para tanto,  aplicação subsidiária do CPC e dos entendimentos jurisprudenciais  
correspondentes à função administrativa judicante, segundo  os quais o  juiz não está 
obrigado a responder todas as alegações das partes,  quando já tenha encontrado 
motivo sufi ciente para fundar decisão nem se  obriga a ater-se aos fundamentos indi-
cados por elas e tampouco a  responder um a um todos os seus argumentos  (RJTJESP 
115/207).
Registre-se que no mesmo diapasão postula o enunciado dos artigos 69 e 91 da Lei 
13.104/07.
  Deixo de me pronunciar quanto a eventual  ofensa à Constituição Federal e a ou-
tras questões correlatas que  envolvam matéria de constitucionalidade das leis, por 
obediência à norma  expressa no artigo 88 da Lei 13.104/07, remetendo-as ao foro  
competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários   tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei  Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 
Protocolo nº: PMC.2019.00044082-96 e anexo PMC.2019.00004200-03
Interessado: Aeroportos Brasil Viracopos S/A.
Cartográfico: 5122.25.54.0001.01005
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor  competente e demais elementos constantes do 
presente processo e  atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33,  e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU dos exercícios de 2018, emissão 11/2018 e 2019,  relativo ao 
imóvel codifi cado sob os nº  5122.25.54.0001.0100  5 ,  mantendo-se a incidência do im-
posto, tendo em vista que o requerente se  enquadra na defi nição legal de sujeito passi-
vo do IPTU, nos termos dos  artigos 2º, 2º-A, 5º e 5º-A da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela  LC 181/2017) e dos artigos 32 e 34 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN),  
uma vez que é pessoa jurídica de direito privado e utiliza imóvel  pertencente a ente 
público para a exploração de atividades econômicas,  ademais, não goza da imunidade 
tributária recíproca prevista no artigo  150, VI, a da Constituição Federal, consoante as 
teses fi rmadas pelo  Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, 
nos  autos dos RE 594.015 - SP e RE 601.720 - RJ.
  No mais, outros argumentos expendidos pelo  impugnante fi cam compreendidos por 
esta decisão que por mais abrangente,  os engloba e, implicitamente, os exclui, invo-
cando para tanto,  aplicação subsidiária do CPC e dos entendimentos jurisprudenciais  
correspondentes à função administrativa judicante, segundo  os quais o  juiz não está 
obrigado a responder todas as alegações das partes,  quando já tenha encontrado 
motivo sufi ciente para fundar decisão nem se  obriga a ater-se aos fundamentos indi-
cados por elas e tampouco a  responder um a um todos os seus argumentos  (RJTJESP 
115/207).
Registre-se que no mesmo diapasão postula o enunciado dos artigos 69 e 91 da Lei 
13.104/07.
  Deixo de me pronunciar quanto a eventual  ofensa à Constituição Federal e a ou-
tras questões correlatas que  envolvam matéria de constitucionalidade das leis, por 
obediência à norma  expressa no artigo 88 da Lei 13.104/07, remetendo-as ao foro  
competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários   tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei  Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.201  8  .000  44086-10   e anexo PMC.2019.000042  04-29 
 Interessado: Aeroportos Brasil Viracopos S/A.
 Cartográfico: 5122.25.54.0001.0100  6 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor  competente e demais elementos constantes do 
presente processo e  atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33,  e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU dos exercícios de 2018, emissão 11/2018 e 2019,  relativo ao 
imóvel codifi cado sob os nº  5122.25.54.0001.0100  6 ,  mantendo-se a incidência do im-
posto, tendo em vista que o requerente se  enquadra na defi nição legal de sujeito passi-
vo do IPTU, nos termos dos  artigos 2º, 2º-A, 5º e 5º-A da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela  LC 181/2017) e dos artigos 32 e 34 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN),  
uma vez que é pessoa jurídica de direito privado e utiliza imóvel  pertencente a ente 
público para a exploração de atividades econômicas,  ademais, não goza da imunidade 
tributária recíproca prevista no artigo  150, VI, a da Constituição Federal, consoante as 
teses fi rmadas pelo  Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, 
nos  autos dos RE 594.015 - SP e RE 601.720 - RJ.
  No mais, outros argumentos expendidos pelo  impugnante fi cam compreendidos por 
esta decisão que por mais abrangente,  os engloba e, implicitamente, os exclui, invo-
cando para tanto,  aplicação subsidiária do CPC e dos entendimentos jurisprudenciais  
correspondentes à função administrativa judicante, segundo  os quais o  juiz não está 
obrigado a responder todas as alegações das partes,  quando já tenha encontrado 
motivo sufi ciente para fundar decisão nem se  obriga a ater-se aos fundamentos indi-
cados por elas e tampouco a  responder um a um todos os seus argumentos  (RJTJESP 
115/207).
Registre-se que no mesmo diapasão postula o enunciado dos artigos 69 e 91 da Lei 
13.104/07.
  Deixo de me pronunciar quanto a eventual  ofensa à Constituição Federal e a ou-
tras questões correlatas que  envolvam matéria de constitucionalidade das leis, por 
obediência à norma  expressa no artigo 88 da Lei 13.104/07, remetendo-as ao foro  
competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários   tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei  Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

  Protocolado  :   PMC.  201  7  .000  26069  -  29  
  Interessado:   Júlia Nazarini Miranda  
  Código Cartográfico:   3  214.62.57.0001.01012  
  Assunto: Revisão dos lançamentos do IPTU   e Taxa de Lixo do  exercício  201  7 (re-
emissão 05/2017)  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do  setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos  preceitos dos artigos 4º, 68, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  defiro   parcialmente   o pedido de revisão dos lançamen-
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tos tributários de IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 201  7 (reemissão 05/2017) , 
para o imóvel cadastrado pelo código cartográfi co nº  3  214.62.57.0001.01012 ,  alte-
rando-se o lançamento de Territorial para Predial, com área total  construída de 235,78 
m², resultante da soma da área comum coberta (6,37  m²) com a área privativa (229,41 
m²), ano-base de depreciação 2013,  conforme média ponderada, categoria construtiva 
e padrão construtivo  RH-5, por Planilha de Enquadramento Indireto (PEI), conforme 
Parecer  Fiscal contido no documento SEI nº 2488188, consubstanciado nos termos  
do Decreto Municipal nº 19.360/16, combinado com a Lei Municipal nº  11.111/01, 
alterada pela Lei Complementar nº 181/2017, mas não  considerando a área total cons-
truída de 229,41 m² e classifi cação do  padrão construtivo RH-3 por PIC, pleiteados 
pelo requerente, visto que  para imóveis inseridos em condomínios deve-se somar a 
área construída  comum coberta com a área construída privativa e que o Decreto Mu-
nicipal  nº 19.360/16, em seu artigo 29, inciso II e § 1º, determina que imóveis  com 
categoria construtiva predominantemente residencial sejam  classifi cados por Planilha 
de Enquadramento Indireto (PEI). Eventual  pagamento de obrigação tributária decor-
rente de lançamentos revisados  será devidamente computado para fi ns de determina-
ção do total devido  pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01.  
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em  lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da  Lei nº 13.104/07.
  Com base na manifestação do setor competente e  atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com os artigos 3º, 69,  70 e 72 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
 determino a retificação  de ofício dos lançamentos tributários de IPTU e Taxa de 
Lixo dos  exercícios de 2015 e 2016, bem como para os exercícios a partir de 2018,  
 alterando-se o lançamento de Territorial para Predial, com  área total construída de 
235,78 m², resultante da soma da área comum  coberta (6,37 m²) com a área privativa 
(229,41 m²), ano-base de  depreciação 2013, conforme média ponderada, categoria 
construtiva e  padrão construtivo RH-4 para os exercícios de 2015 e 2016 e catego-
ria  construtiva e padrão construtivo RH-6 para os exercícios a partir de  2018, por 
Planilha de Enquadramento Indireto (PEI), conforme Parecer  Fiscal contido no docu-
mento SEI nº 2488188, nos termos dos Decretos  Municipais 16.274/08 e 19.723/17, 
combinado com a Lei Municipal nº  11.111/01, alterada pela Lei Complementar nº 
181/2017. Eventual  pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos 
revisados  será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido  
pelo sujeito passivo, nos termos do artigo23 da Lei nº 11.111/01.  Eventual crédito 
apurado em favor do contribuinte será aproveitado em  lançamentos futuros relativos 
ao mesmo imóvel, nos termos do artigo55  da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários ,  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo arti-
go74 da Lei  13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

 Protocolo nº: PMC.2018.00044091-87 e anexo PMC.2019.00004207-71
 Interessado: Aeroportos Brasil Viracopos   S/A 
 Cartográfico: 5122.25.54.0001.01007 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor  competente e demais elementos constantes do 
presente processo e  atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33,  e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU dos exercícios de 2018, emissão 11/2018 e 2019,  relativo ao 
imóvel codifi cado sob os nº  5122.25.54.0001.01007 ,  mantendo-se a incidência do im-
posto, tendo em vista que o requerente se  enquadra na defi nição legal de sujeito passi-
vo do IPTU, nos termos dos  artigos 2º, 2º-A, 5º e 5º-A da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela  LC 181/2017) e dos artigos 32 e 34 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN),  
uma vez que é pessoa jurídica de direito privado e utiliza imóvel  pertencente a ente 
público para a exploração de atividades econômicas,  ademais, não goza da imunidade 
tributária recíproca prevista no artigo  150, VI, a da Constituição Federal, consoante as 
teses fi rmadas pelo  Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, 
nos  autos dos RE 594.015 - SP e RE 601.720 - RJ.
  No mais, outros argumentos expendidos pelo  impugnante fi cam compreendidos por 
esta decisão que por mais abrangente,  os engloba e, implicitamente, os exclui, invo-
cando para tanto,  aplicação subsidiária do CPC e dos entendimentos jurisprudenciais  
correspondentes à função administrativa judicante, segundo  os quais o  juiz não está 
obrigado a responder todas as alegações das partes,  quando já tenha encontrado 
motivo sufi ciente para fundar decisão nem se  obriga a ater-se aos fundamentos indi-
cados por elas e tampouco a  responder um a um todos os seus argumentos  (RJTJESP 
115/207).
Registre-se que no mesmo diapasão postula o enunciado dos artigos 69 e 91 da Lei 
13.104/07.
  Deixo de me pronunciar quanto a eventual  ofensa à Constituição Federal e a ou-
tras questões correlatas que  envolvam matéria de constitucionalidade das leis, por 
obediência à norma  expressa no artigo 88 da Lei 13.104/07, remetendo-as ao foro  
competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários   tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei  Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.0004409  4-20   e anexo PMC.2019.000042  11-58 
 Interessado: Aeroportos Brasil Viracopos   S/A 
 Cartográfico: 5122.25.54.0001.0100  8 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor  competente e demais elementos constantes do 
presente processo e  atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33,  e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU dos exercícios de 2018, emissão 11/2018 e 2019,  relativo ao 
imóvel codifi cado sob os nº  5122.25.54.0001.0100  8 ,  mantendo-se a incidência do im-
posto, tendo em vista que o requerente se  enquadra na defi nição legal de sujeito passi-
vo do IPTU, nos termos dos  artigos 2º, 2º-A, 5º e 5º-A da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela  LC 181/2017) e dos artigos 32 e 34 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN),  
uma vez que é pessoa jurídica de direito privado e utiliza imóvel  pertencente a ente 
público para a exploração de atividades econômicas,  ademais, não goza da imunidade 
tributária recíproca prevista no artigo  150, VI, a da Constituição Federal, consoante as 
teses fi rmadas pelo  Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, 
nos  autos dos RE 594.015 - SP e RE 601.720 - RJ.
  No mais, outros argumentos expendidos pelo  impugnante fi cam compreendidos por 
esta decisão que por mais abrangente,  os engloba e, implicitamente, os exclui, invo-
cando para tanto,  aplicação subsidiária do CPC e dos entendimentos jurisprudenciais  
correspondentes à função administrativa judicante, segundo  os quais o  juiz não está 
obrigado a responder todas as alegações das partes,  quando já tenha encontrado 
motivo sufi ciente para fundar decisão nem se  obriga a ater-se aos fundamentos indi-
cados por elas e tampouco a  responder um a um todos os seus argumentos  (RJTJESP 
115/207).
Registre-se que no mesmo diapasão postula o enunciado dos artigos 69 e 91 da Lei 

13.104/07.
  Deixo de me pronunciar quanto a eventual  ofensa à Constituição Federal e a ou-
tras questões correlatas que  envolvam matéria de constitucionalidade das leis, por 
obediência à norma  expressa no artigo 88 da Lei 13.104/07, remetendo-as ao foro  
competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários   tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei  Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.00044  109-41   e anexo PMC.2019.0000421  6-62 
 Interessado: Aeroportos Brasil Viracopos   S/A 
 Cartográfico: 5122.25.54.0001.010  10 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor  competente e demais elementos constantes do 
presente processo e  atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33,  e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU dos exercícios de 2018, emissão 11/2018 e 2019,  relativo ao 
imóvel codifi cado sob os nº  5122.25.54.0001.010  10 ,  mantendo-se a incidência do im-
posto, tendo em vista que o requerente se  enquadra na defi nição legal de sujeito passi-
vo do IPTU, nos termos dos  artigos 2º, 2º-A, 5º e 5º-A da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela  LC 181/2017) e dos artigos 32 e 34 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN),  
uma vez que é pessoa jurídica de direito privado e utiliza imóvel  pertencente a ente 
público para a exploração de atividades econômicas,  ademais, não goza da imunidade 
tributária recíproca prevista no artigo  150, VI, a da Constituição Federal, consoante as 
teses fi rmadas pelo  Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, 
nos  autos dos RE 594.015 - SP e RE 601.720 - RJ.
  No mais, outros argumentos expendidos pelo  impugnante fi cam compreendidos por 
esta decisão que por mais abrangente,  os engloba e, implicitamente, os exclui, invo-
cando para tanto,  aplicação subsidiária do CPC e dos entendimentos jurisprudenciais  
correspondentes à função administrativa judicante, segundo  os quais o  juiz não está 
obrigado a responder todas as alegações das partes,  quando já tenha encontrado 
motivo sufi ciente para fundar decisão nem se  obriga a ater-se aos fundamentos indi-
cados por elas e tampouco a  responder um a um todos os seus argumentos  (RJTJESP 
115/207).
Registre-se que no mesmo diapasão postula o enunciado dos artigos 69 e 91 da Lei 
13.104/07.
  Deixo de me pronunciar quanto a eventual  ofensa à Constituição Federal e a ou-
tras questões correlatas que  envolvam matéria de constitucionalidade das leis, por 
obediência à norma  expressa no artigo 88 da Lei 13.104/07, remetendo-as ao foro  
competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários   tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei  Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.201  8  .000  44073-03   e anexo PMC.2019.00004  193-31 
 Interessado: Aeroportos Brasil Viracopos S/A.
 Cartográfico: 5122.25.54.0001.0100  3 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor  competente e demais elementos constantes do 
presente processo e  atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33,  e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU dos exercícios de 2018, emissão 11/2018 e 2019,  relativo ao 
imóvel codifi cado sob os nº  5122.25.54.0001.0100  3 ,  mantendo-se a incidência do im-
posto, tendo em vista que o requerente se  enquadra na defi nição legal de sujeito passi-
vo do IPTU, nos termos dos  artigos 2º, 2º-A, 5º e 5º-A da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela  LC 181/2017) e dos artigos 32 e 34 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN),  
uma vez que é pessoa jurídica de direito privado e utiliza imóvel  pertencente a ente 
público para a exploração de atividades econômicas,  ademais, não goza da imunidade 
tributária recíproca prevista no artigo  150, VI, a da Constituição Federal, consoante as 
teses fi rmadas pelo  Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, 
nos  autos dos RE 594.015 - SP e RE 601.720 - RJ.
  No mais, outros argumentos expendidos pelo  impugnante fi cam compreendidos por 
esta decisão que por mais abrangente,  os engloba e, implicitamente, os exclui, invo-
cando para tanto,  aplicação subsidiária do CPC e dos entendimentos jurisprudenciais  
correspondentes à função administrativa judicante, segundo  os quais o  juiz não está 
obrigado a responder todas as alegações das partes,  quando já tenha encontrado 
motivo sufi ciente para fundar decisão nem se  obriga a ater-se aos fundamentos indi-
cados por elas e tampouco a  responder um a um todos os seus argumentos  (RJTJESP 
115/207).
Registre-se que no mesmo diapasão postula o enunciado dos artigos 69 e 91 da Lei 
13.104/07.
  Deixo de me pronunciar quanto a eventual  ofensa à Constituição Federal e a ou-
tras questões correlatas que  envolvam matéria de constitucionalidade das leis, por 
obediência à norma  expressa no artigo 88 da Lei 13.104/07, remetendo-as ao foro  
competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários   tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei  Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 22 de maio de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor - DRI/SMF 
   

 ÁREA DE ISENÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA 
TRIBUTÁRIAS - AINIT 

 NOTIFICAÇÃO FISCAL 
 Protocolados: PMC.2019.00054823-09 e PMC.2020.00004219-21 (anexado) 
Interessado: TGR Empreendimentos Ltda
Códigos Cartográfi cos: 3461.11.67.0001.00000 e 3461.41.19.0001.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 

Notifi ca-se o Interessado acima identifi cado, nos termos dos artigos 21, inciso IV, 22 
e 29, da Lei Municipal nº 13.104/07 para que, no prazo de 15 (quinze) dias da publi-
cação deste, apresente o documento a seguir discriminado, nos termos do disposto nos 
artigos 13, 21 a 23, 63 §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 13.104/2007 c/c as Instruções 
Normativas SMF nº 05 e 07/2017:

a) Certidão de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, conforme Portaria 
CAT 14/2006 da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, onde conste como 
titular o proprietário ou o arrendatário dos imóveis identifi cados em epígrafe. 
Os documentos deverão ser enviados para o e-mail: sei.dri@campinas.sp.gov.br, com 
solicitação de juntada ao protocolo PMC.2019.00054823-09, observando o disposto 
na Instrução Normativa SMF nº 01/2020, de 17 de abril de 2020.
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O não atendimento a esta notifi cação, no prazo estabelecido, implicará no não conhe-
cimento do pedido e posterior arquivamento do processo, nos moldes do Art. 63, § 2o 
da Lei Municipal 13.104/2007.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 ILTON OLIVEIRA SILVA 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolado: PMC.2020.00008220-89 
 Interessado: Alto da Gávea Empreendimentos Imobiliários Limitada 
 Código Cartográfico: 4151.62.63.0170.00000 
 Assunto: Revisão do lançamento do IPTU exercício 2020 
 Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 4º combinado com os artigos 68, 69, 70 
e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  INDEFIRO  o pedido de revisão do lança-
mento de IPTU, referente ao exercício de 2020, para o imóvel cadastrado sob código 
cartográfi co nº  4151.62.63.0170.00000 , tendo em vista que o interessado não logrou 
êxito em comprovar a utilização do imóvel na exploração extrativa vegetal, agrícola, 
pecuária ou agroindustrial, com caráter mercantil, nos termos do artigo 2º-B da Lei 
Municipal 11.111/2001, regulamentado pelo Decreto nº 19.723/2017 e IN SMF nº 
007/2017, c/c o disposto no Decreto-Lei Federal nº 57/1966, bem como improcede a 
alegação do impugnante quanto ao valor de IPTU lançado não estar condizente com 
a realidade imobiliária, posto que o valor o valor venal lançado para o imóvel está de 
acordo com o prescrito na Lei 11.111/2001 e alterações, e o valor unitário do metro 
quadrado do terreno, que determina o valor venal lançado para o imóvel, está previsto 
na Planta Genérica de Valores do município, instituído pela Lei nº 15.499/2017.
 Deixo de recorrer de ofício à Junta de Recursos Tributários , tendo em vista que 
a decisão não se enquadra nos termos do artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
alterado pela Lei nº 13.636/2009. 

 Campinas, 13 de maio de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCEDIMENTO ADMINIS-

TRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: PMC.2019.00040176-02 
 Interessado: YARA DE CARVALHO BITTENCOURT 
 Código Cartográfico: 3423.34.52.0585.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º,inciso I da lei Munici-
pal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, 
INDEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIO-
NISTA para 2020, haja vista o requerente possuir participação em pessoa jurídica, 
conforme Declaração de Imposto de Renda apresentada, e ainda, auferiu rendimentos 
superiores ao limite legal contrariando o disposto no art. 4°, § 6º da Lei Municipal n° 
11.111/2001.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 08 de abril de 2020 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo: PMC.2019.00036480-56 
 Interessado: RAUL GONÇALVES BRANCO 
 Código Cartográfico: 3424.11.62.0041.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º,inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDE-
FIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA 
para 2020, haja vista o requerente possuir participação em pessoa jurídica, conforme 
Declaração de Imposto de Renda apresentada, contrariando o disposto no art. 4°, §6º 
da Lei Municipal n° 11.111/2001.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, 
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso 
ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 13 de abril de 2020 
  RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador(a) Setorial 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo: PMC.2019.00036360-40 
 Interessado: MARIA HELENA ALIPIO 
 Código Cartográfico: 3432.22.04.0082.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Munici-
pal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Nor-
mativa n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 
2020  e subsequentes, se mantido os requisitos legais, e  DETERMINO A REVISÃO 
DE OFÍCIO dos exercícios de 2015 a 2019 , cancelando os lançamentos origina-
riamente constituídos e reemitindo-os, com a alteração de área construída tributável 
de '133,60m²' para '160,62m²',de ano base de '1977' para '1983' e dacategoria/padrão 
construtivo de 'RH-3' para 'RH-4'', de acordo com Pareceres Fiscais acostados aos 
presentes autos, posto que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada por 
órgão público, que o imóvel possui área construída irregular, sendo mantida  a isen-
ção para o exercicio de 2015 e sem isenção , para os exercícios de 2016 a 2019, pois 
houve a fruição da isenção em desacordo com o disposto no inciso Ido artigo 4º da 
Lei n°11.111/2001 desde o falecimento da benefi ciária anterior em 2015, mantendo-
-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo com os dispositi-
vos legais supra citados, com o acréscimo do disposto nos Decretos Municipais n° 
17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem,desde que no momento da 
execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo 
legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo 

único, c.c. 173, I, todos da Lei Federal n° 5.172/1966 (CTN), consubstanciado nas dis-
posições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais 
nº 12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017, no que couber. A 
isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acres-
cido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, 
introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da 
diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas 
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.

 Protocolo: PMC.2019.00033689-59 
 Interessado: RITA FRANCISCA XAVIER 
 Código Cartográfico: 3252.21.58.0080.01001 
De acordo com o encaminhamento,fundamentado no art. 4º,inciso I da lei Municipal nº 
11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDEFIRO 
O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA para 
2020, haja vista o requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a 
concessão da isenção pleiteada,visto que o(a) Interessado(a), ou cônjuge, possuem em 
seu patrimônio, outro imóvel além do objeto desse pedido, contrariando o disposto no 
art. 4º, I, "a" da Lei Municipal nº 11.111/2001. Determino ainda, que sejam retifi cados, 
de ofício, os lançamentos a partir do exercício de ' 2015 ', para que sejam constituídos 
 cancelando a isenção anterior  em virtude da fruição de isenção em desacordo com o 
disposto no inciso I do artigo 4º da Lei n°11.111/2001 e alterações posteriores e com 
alteração da área construída tributável de  '200,50m² ' para  '225,36m² ', de ano base  
'1985'  para  '1988'  e da categoria/padrão construtivo de ' RH-3 ' para  'RH-4'  a partir do 
exercício de  '2015' , posto que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada por 
órgão público, que o imóvel possui área construída irregular, de acordo com Parecer 
Fiscal acostado aos presentes autos, mantendo-se inalterados todos os demais elemen-
tos constitutivos, de acordo com os dispositivos legais supra citados, com o acréscimo 
do disposto no Decreto Municipal n° 19.723/2017, no que couber, consubstanciado 
nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações posteriores. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 

 Protocolo: 2018.00034183-95 
 Interessado(a): NEUSA REGINA RUANES SEMENSATO 
 Código Cartográfico: 3433.11.69.0051.00000 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Munici-
pal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Nor-
mativa n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 
2019 e subsequentes, se mantido os requisitos legais, e  DETERMINO a ALTERA-
ÇÃO CADASTRAL,  conforme Pareceres Fiscais acostados aos presentes autos, 
reclassifi cando-se o imóvel de "territorial" para "predial" e constem área construída 
de 152,37m², ano-base 1998e categoria/padrão construtivo RH-3 a partir do exercício 
de 2015, cancelando-se os lançamentos originariamente constituídos para os exer-
cícios de 2015 a 2018,sem isenção, e de 2019 a 2020, com isenção, reemitindo-os 
com as alterações retromencionadas, mantendo-se inalterados todos os demais dados 
constitutivos , de acordo com os dispositivos legais supracitados, com o acréscimo do 
disposto nos Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que 
couberem,desde que no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-
-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam 
os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, todos da Lei Federal n° 
5.172/1966 (CTN), consubstanciado nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 
11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 en° 13.209/2007, e Lei 
Complementar n° 181/2017, no que couber. A isenção, referente ao exercício de 2020, 
limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 
4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 
181/2017,cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) 
Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes 
sobre o imóvel.

 Protocolo: PMC.2019.00039656-12 
 Interessado: AGOSTINHA DE CARVALHO SANTOS 
 Código Cartográfico: 3441.61.34.0501.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, a partir do exercício de 2020 , 
e  DETERMINO  a  REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os 
lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto 
para aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto 
nos artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complemen-
tar n° 181/2017  e  com a alteração de área construída tributável de '142,80m²' para 
'160,60m²',de ano base de '1977' para '1981' e de categoria/padrão construtivo de 'RH-
2' para 'RH-4' a partir do exercício de '2019' de acordo com Parecer Fiscal acostado 
aos presentes autos, posto que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada por 
órgão público, que o imóvel possui área construída irregular, mantendo-se inalterados 
todos os demais elementos constitutivos, de acordo com as disposições do artigo 23 
da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e n° 
13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017, com o acréscimo do disposto nos De-
cretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem. A 
isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acres-
cido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, 
introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da 
diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas 
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.

 Protocolo: PMC.2019.00040629-00 
 Interessado: ANIDERSES RUIVO BARNABE 
 Código Cartográfico: 3414.42.62.0290.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA  para o exercício de  2020  e subse-
quentes, se mantido os requisitos legais e  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO 
dos exercícios de 2015 a 2019 , cancelando os lançamentos originariamente consti-
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tuídos  e a isenção gozada indevidamente , reemitindo-os com a alteração de área 
construída tributável de '138,36m²' para '166,59m²', de categoria/padrão construtivo 
de 'RH-2' para 'RH-4' dos exercícios de '2015' a '2017' e 'RH-3' a partir de '2018'e de 
ano base '1958' para '1967', de acordo com Pareceres Fiscais acostados aos presentes 
autos, posto que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada por órgão públi-
co, que o imóvel possui área construída irregular, mantendo-se inalterados todos os 
demais elementos constitutivos, de acordo com os dispositivos legais supra citados, 
com o acréscimo do disposto nos Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 
e 19.723/2017, no que couberem,desde que no momento da execução da presente de-
cisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de 
ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, todos 
da Lei Federal n° 5.172/1966 (CTN), consubstanciado nas disposições do artigo 23 
da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 en° 
13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017, no que couber. A isenção, referente 
ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste 
estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela 
Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso 
houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias 
porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 13 de abril de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matricula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo: PMC.2019.00040545-59 
 Interessado: LUZIA CONCEICAO FICHIO DE SOUZA 
 Código Cartográfico: 3251.53.74.0118.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, a partir do exercício de 
2020 , se mantidos os requisitos que ensejaram na presente decisão e  DETERMINO  
a  REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os lançamentos origi-
nariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para aposentado/
pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos artigo 4°, I, 
'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017e 
com a alteração de área construída tributável de '160,63m²' para '172,82m²' e de ano 
base de '1987' para '1988' mantida a categoria/padrão construtivo 'RH-3' a partir do 
exercício de '2019'de acordo com Parecer Fiscal acostado aos presentes autos, posto 
que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada por órgão público, que o 
imóvel possui área construída irregular, mantendo-se inalterados todos os demais ele-
mentos constitutivos, de acordo com as disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 
11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei 
Complementar n° 181/2017, com o acréscimo do disposto nos Decretos Municipais 
n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem. A isenção, referente 
ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste 
estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela 
Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso 
houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias 
porventura incidentes sobre o imóvel.

 Protocolo: PMC.2019.00040704-14 
 Interessado: JOSÉ ROBERTO DE QUEIROZ 
 Código Cartográfico: 3422.12.27.0297.00000 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020  
e subsequentes, se mantido os requisitos legais, e  DETERMINO a ALTERAÇÃO 
CADASTRAL,  conforme Pareceres Fiscais acostados aos presentes autos, reclas-
sifi cando-se o imóvel de "territorial" para "predial" e constem área construída de 
259,67m², ano-base 2014e categoria/padrão construtivo RH-4, cancelando-se os lan-
çamentos originariamente constituídos a partir do exercício de 2015, reemitindo-os e 
mantendo-se inalterados todos os demais dados constitutivos , de acordo com os dispo-
sitivos legais supracitados, com o acréscimo do disposto nos Decretos Municipais n° 
17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem,desde que no momento da 
execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo 
legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo 
único, c.c. 173, I, todos da Lei Federal n° 5.172/1966 (CTN), consubstanciado nas dis-
posições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais 
nº 12.445/2005 en° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017, no que couber. A 
isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acres-
cido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, 
introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimento do valor da 
diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas 
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.

 Protocolo: PMC.2019.00040851-95 
 Interessado: JOSEFINA RODRIGUES BRANDÃO 
 Código Cartográfico: 3413.42.75.0149.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020  
e subsequentes, se mantido os requisitos legais, e  DETERMINO A REVISÃO DE 
OFÍCIO a partir do exercício de 2015 , cancelando os lançamentos originariamente 
constituídos e reemitindo-os,sem isenção, ecom a alteração de área construída tri-
butável de '90,20m²' para '137,29m²', de ano base '1985' para '1994' e de categoria/
padrão construtivo de 'RH-2' para 'RH-3', de acordo com Pareceres Fiscais acostados 
aos presentes autos, posto que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada 
por órgão público, que o imóvel possui área construída irregular e gozo de isenção 
indevida, mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo 
com os dispositivos legais supra citados, com o acréscimo do disposto nos Decretos 
Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem,desde que 
no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda este-
jam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, todos da Lei Federal n° 5.172/1966 (CTN), 

consubstanciado nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alte-
rada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 en° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 
181/2017, no que couber. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A 
isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.

 Protocolo: PMC.2019.00040808-01 
 Interessado: LUCIA APARECIDA MARQUES MARTINS 
 Código Cartográfico: 3433.14.29.0062.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais, e  DETERMINO A REVISÃO DE 
OFÍCIO a partir do exercício 2015 , cancelando os lançamentos originariamente 
constituídos e reemitindo-os,  sem isenção , e com a alteração de área construída tri-
butável de '37,27m²' para '126,70m²', de ano base '1993' para '2007' e de categoria/
padrão construtivo de 'RH-2' para 'RH-3' , de acordo com Pareceres Fiscais acostados 
aos presentes autos, posto que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada 
por órgão público, que o imóvel possui área construída irregular e fruição de isenção 
indevida, mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo 
com os dispositivos legais supra citados, com o acréscimo do disposto nos Decretos 
Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem,desde que 
no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda este-
jam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, todos da Lei Federal n° 5.172/1966 (CTN), 
consubstanciado nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alte-
rada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 en° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 
181/2017, no que couber. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A 
isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.

 Protocolo: PMC.2019.00038036-39 
 Interessado: MARIA THEREZA DE CASTRO GABBOS? 
 Código Cartográfico: 3423.53.44.0509.01001  
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, a partir do exercício de 2020 , e  
DETERMINO  a  REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os lan-
çamentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para 
aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos 
artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 
181/2017. Ainda,  DETERMINO  a alteração da categoria/padrão construtivo de 'RH-
2' para 'RH-4' a partir do exercício de '2019'de acordo com o Parecer Fiscal acostado 
aos presentes autos, posto que foi constatado, que o imóvel possui enquadramento em 
desconformidade com a legislação vigente, mantendo-se inalterados todos os demais 
elementos constitutivos, de acordo com os dispositivos legais supra citados, com o 
acréscimo do disposto no Decreto Municipal n° 19.723/2017, no que couber,desde 
que no momento da execução da presente decisão ainda estejam dentro do prazo legal 
para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, 
c.c. 173, I, todos da Lei Federal n° 5.172/1966 (CTN), consubstanciado nas disposi-
ções do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais 
nº 12.445/2005 en° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017, no que couber. 
A isenção, referente aos exercícios de 2019 e 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de abril de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matricula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

  
  Processo SEI nº 2019.000.42173-69
 Interessado: Edson Jorge Fim
  Assunto: Impugnação do Lançamento do ISSQN-Construção Civil 
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, combinado com os  artigos 1º 
e 4º da Instrução Normativa DRM/SMF 004/2018, e nos elementos  constantes da 
manifestação fi scal,decido pelo indeferimento da impugnação, haja  vista que não 
restou confi gurada a decadência do lançamento do  ISSQN-Construção Civil nº 
031948/2019, publicado no DOM de 12/09/2019,  posto que o Parecer Fiscal emitido 
pelo Departamento de Receitas  Imobiliárias - DRI atestou que o imóvel tem como 
ano base 2014,  portanto, dentro do prazo legal previsto no artigo 173 da Lei 5172/66 
-  CTN.
 Processo SEI.PMC.2020.00008880-04 de 14/02/2020 
 Interessado: EDITORA AUTORES ASSOCIADOS LTDA. 
 Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN 
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 4º da  Instrução 
Normativa DRM/SMF 004/2018, e nos elementos do protocolado,  indefi ro a impug-
nação e mantenho na íntegra o lançamento do ISSQN sobre  serviços de construção 
civil notifi cado sob nº 032547/2020, tendo em  vista que foi efetuado em conformida-
de com o disposto nos artigos 142 e  173, I, da Lei 5.172/66-CTN, 22, § 3º, e 30, I, "b" 
da Lei Municipal  12.792/05, e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito 
que  justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Processo SEI n. 2019.00047422-85
 Interessado: Elson Caetano Ribeiro
  Assunto: Impugnação do Lançamento do ISSQN-Construção Civil 
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, combinado com os  artigos 1º e 4º 
da Instrução Normativa DRM/SMF 004/2018, e nos elementos  constantes da mani-
festação fi scal,não conheço a impugnação, com fundamento no artigo 83, inciso I, da 
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Lei Municipal 13.104/07, por estar intempestiva. Todavia, de ofício, com fundamento 
nos artigos 145, inciso III, e 149, inciso VIII, da Lei 5.172/66 - CTN, determino a 
anulação do  lançamento do ISSQN-Construção Civil nº 032024/2019, em razão de ter  
ocorrida a sua decadência, de acordo com o Parecer Fiscal emitido pelo  Departamento 
de Receitas Imobiliárias - DRI, atestando que o imóvel tem  como ano base 2012. 

 BRUNO CÉSAR PEREIRA LANGONI 
 AFTM - Coordenador da CSFM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/03/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029596-18 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:

  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589

CNPJ RAZÃO SOCIAL

36.311.429/0001-47 WILKER JOSE BERTO DOS SANTOS 35228783881
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/04/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029594-56 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:
  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589

CNPJ RAZÃO SOCIAL

36.626.252/0001-78 SARAH ANDRESSA GARCIA DIAZ 37093884814
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
 TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo  23,parágrafo 
único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime Especial Unifi cado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples Nacional com efeito a partir de 
  01/07/2020 em razão da ausência de inscrição da fi lial CNPJ  23.954.844/0006-81  
junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI 
da Lei Complementar Federal 123/2006, alterada pela Lei  Complementar Federal 
139/2011,c/c artigo 15,inciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Re-
solução CGSN 140/2018 e artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e 
alterações, caso não  regularize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  

publicação deste Edital de Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com 
§2º do artigo 31 da Lei Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Comple-
mentar Federal 139/2011, contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, 
parágrafo único, da Lei Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029394-21 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:

  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589
CNPJ RAZÃO SOCIAL

23.954.844/0001-77 V.A.DE MORAES COMERCIO
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
 TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo  23,parágrafo 
único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime Especial Unifi cado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples Nacional com efeito a partir de 
  01/06/2020 em razão da ausência de inscrição da fi lial CNPJ  36.544.022/0003-21  
junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI 
da Lei Complementar Federal 123/2006, alterada pela Lei  Complementar Federal 
139/2011,c/c artigo 15,inciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Re-
solução CGSN 140/2018 e artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e 
alterações, caso não  regularize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  
publicação deste Edital de Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com 
§2º do artigo 31 da Lei Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Comple-
mentar Federal 139/2011, contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, 
parágrafo único, da Lei Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029389-63 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:
  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589

CNPJ RAZÃO SOCIAL

36.544.022/0001-60 RESANEDI COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
 TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo  23,parágrafo 
único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime Especial Unifi cado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples Nacional com efeito a partir de 
  01/06/2020 em razão da ausência de inscrição da fi lial CNPJ  36.159.542/0002-30  
junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI 
da Lei Complementar Federal 123/2006, alterada pela Lei  Complementar Federal 
139/2011,c/c artigo 15,inciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Re-
solução CGSN 140/2018 e artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e 
alterações, caso não  regularize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  
publicação deste Edital de Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com 
§2º do artigo 31 da Lei Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Comple-
mentar Federal 139/2011, contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, 
parágrafo único, da Lei Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029391-88 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:

  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589
CNPJ RAZÃO SOCIAL

36.159.542/0001-59 BAAZAR FLORES E DECORACOES LTDA

  

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 
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 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo  33(caput) da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso  III,§§1º, 2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo  17 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada,  
notifi cada, na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e  artigo 23, pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua  exclusão  do   Regime Especial 
Unifi cado de Arrecadação de  Tributos e Contribuições-Simples Nacional com efeito 
a partir de  01/03/2020 em razão da ausência de inscrição junto ao Cadastro  Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo 17 inciso  XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei Complementar  Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º e artigo  84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19, incisos I a V  da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não regula-
rize sua  situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da publicação deste  Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município, de acordo com §2º  do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006, alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do inciso III do  artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal 13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029403-56 
  Eventual impugnação desta Notifi cação deverá ser protocolada no prazo  de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo com inciso III do artigo 22 e  artigo 23, parágrafo único, 
da Lei Municipal 13.104/2007 combinados com o  artigo 6º, Inciso II e artigo 11 do 
Decreto 20.901/2020 por meio de  solicitação a ser encaminhada para o endereço 
eletrônico  sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução Normativa SMF nº  
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo 3º. Para  eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no endereço:

  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589
CNPJ RAZÃO SOCIAL

28.111.304/0001-45 FALG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/04/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029421-38 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:
  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589
CNPJ RAZÃO SOCIAL

12.633.411/0001-01 HELOISA QUINTES DUCASBLE GOMES

 
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/04/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029409-41 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 

Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:

  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589

CNPJ RAZÃO SOCIAL

10.907.738/0001-90 VIA ROPIM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/05/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029423-08 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:

  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589
CNPJ RAZÃO SOCIAL

14.008.019/0001-99 JOSE CARLOS ELEUTERIO PORTO 44528949415
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/06/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029426-42 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:

  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589
CNPJ RAZÃO SOCIAL

14.010.028/0001-14 ROMILDO ALVES DE CARVALHO 31794765832

 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/05/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
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biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029429-95 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:

  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589

CNPJ RAZÃO SOCIAL

14.008.033/0001-92 ROGERIO MATOS DE QUEIROZ 61427853649
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/04/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029432-91 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:

  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589
CNPJ RAZÃO SOCIAL

14.638.645/0001-69 FABIO JOSE RODRIGUES 10396146635
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/05/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo:  PMC.2020.00029450-72 
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:
  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589

CNPJ RAZÃO SOCIAL

14.638.659/0001-82 CECILIA GOMES DALLEPIANE 55740383072
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 

  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/04/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo: PMC.2020.00029456-68
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:
  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589
CNPJ RAZÃO SOCIAL

17.477.741/0001-60 JOSE CARLOS COSTA FILHO 25276107572
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/05/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo: PMC.2020.00029459-19
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:
  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589
CNPJ RAZÃO SOCIAL

19.978.106/0001-92 MARCELO PEREIRA DE CAMARGO 16825609882
 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL-
  TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 
  Com fulcro no artigo 28 e artigo 33(caput)  da Lei Complementar Federal 123/2006 
e no artigo 83, inciso III,§§1º,  2º, 3º,4º , 5º e §7º da Resolução CGSN nº 140/2018 
e no artigo 17 da Lei  Municipal 13.104/2007, fi ca a empresa abaixo identifi cada, 
notifi cada,  na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22,inciso III, e artigo 23,  pará-
grafo único, da Lei Municipal 13.104 / 2007, de sua exclusão  do   Regime  Especial 
Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples  Nacional com efeito 
a partir de 01/04/2020 em razão da ausência de  inscrição junto ao Cadastro Mo-
biliário deste ente municipal,  conforme artigo  17 inciso XVI da Lei Complementar 
Federal 123/2006,alterada pela Lei  Complementar Federal 139/2011,c/c artigo 15,in-
ciso XXIV e artigo 83,§7º  e artigo 84,inciso V, §1º da Resolução CGSN 140/2018 e 
artigo 19,  incisos I a V da Lei Municipal 12.392/2005 e alterações, caso não  regula-
rize sua situação cadastral no prazo de 30(trinta) dias da  publicação deste Edital de 
Notifi cação no Diário Ofi cial do Município,  de acordo com §2º do artigo 31 da Lei 
Complementar Federal 123/2006,  alterada pela Lei Complementar Federal 139/2011, 
contados nos termos do  inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal  13.104/2007.
  Termo de Exclusão processado por meio do protocolo: PMC.2020.00029460-44
  Eventual impugnação desta Notifi cação  deverá ser protocolada no prazo de 30(trin-
ta) dias, contados de acordo  com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, 
da Lei  Municipal 13.104/2007 combinados com o artigo 6º, Inciso II e artigo 11  do 
Decreto 20.901/2020 por meio de solicitação a ser encaminhada para o  endereço 
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eletrônico sei.drm@campinas.sp.gov.br, nos termos da Instrução  Normativa SMF nº 
01/2020, em especial o artigo 1º, §§2º ao 4º, e artigo  3º. Para eventuais consultas, esta 
norma encontra-se disponível no  endereço:

  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135589
CNPJ RAZÃO SOCIAL
32.020.237/0001-20 TAHYNA MARTINS CLEMENTI MOVEIS

 

 CÉSAR C.  DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 
 Solicitação Semurb On-line:  nº 5077 
 Protocolo:  2020/99/61 
 Proprietário:  GABRIELA VELLASCO DE OLIVEIRA PACHECO
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Construção Nova 

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5165  Protocolo:  2020/99/99
 Proprietário:  MARCO BOSONI
 Decisão:  Pendências no projeto de Reforma Pequena
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5162
 Protocolo:  2020/99/95
 Proprietário:  MARCO BOSONI
 Decisão:  Pendências no projeto de Reforma Pequena
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5331
 Protocolo:  2020/99/227
 Proprietário:  SNUIC ANHANGUERA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Demolição Total

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5329
 Protocolo:  2020/99/228
 Proprietário:  SNUIC ANHANGUERA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Demolição Total

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5327
 Protocolo:  2020/99/231
 Proprietário:  SNUIC ANHANGUERA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Demolição Total

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5326
 Protocolo:  2020/99/232
 Proprietário:  SNUIC ANHANGUERA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Demolição Total

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5328
 Protocolo:  2020/99/230
 Proprietário:  SNUIC ANHANGUERA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Demolição Total

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5330
 Protocolo:  2020/99/226
 Proprietário:  SNUIC ANHANGUERA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
 Decisão:  DEFIRO PROJETO DE Demolição Total

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5319
 Protocolo:  2020/99/340
 Proprietário:  MARCIA AIKO IZUMI
 Decisão:  ANÁLISE CONCLUÍDA

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5496
 Protocolo:  2020/99/379
 Proprietário:  ROSANA BARNÉ
 Decisão:  Pendências no projeto de Reforma Pequena
 Prazo:  30 dias

 Solicitação Semurb On-line:  nº 5417
 Protocolo:  2020/99/378
 Proprietário:  CYNTHIA YUMI INOUYE
 Decisão:  Pendências no projeto de Reforma Pequena
 Prazo:  30 dias

 DEFERIDOS 
PROT. 18/11/12861 ANDRE ALEIXO DA ROCHA PEREIRA - PROT. 20/11/6246 
PROT. 20/11/5765 ROSANA CERON DI GIORGIO - PROT. 17/11/16988 VASCO 
ANTONIO MORETTI - PROT. 20/11/5546 CLEBER PEREIRA - PROT. 20/11/2089 
AFONSO CRUZ SOBRINHO. 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT. 16/11/9826 CLAUDIO JORGE GABRIEL - PROT. 20/11/1156 TGQP EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PROT. 20/11/5622 REDE CALVA-
RIANA DE EDUCAÇÃO - PROT. 20/11/4641 CAMILA COSSARI RIBEIRO DE 
FREITAS - PROT. 20/11/5054 JOSE WILLIAM LORENZETTI - PROT. 20/11/1405 
SOEDIL SOTECO EDICIFAÇÕES LTDA - PROT. 20/11/4971 POTIM EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PROT. 20/11/4538 CLEBERSON SOUZA 
DA SILVA - PROT. 19/99/952 MARIA CAMILA ROSA DINI - PROT. 20/11/5439 
ROBSON ANTONIO DA CUNHA - PROT. 19/11/13623 JOSE PAULO SILVAS 
SCATENA - PROT. 18/99/914 IDALECIO WANDERLEI DE OLIVEIRA - PROT. 
18/11/10880 AMARILDO BATISTA CARNICEL - PROT. 18/11/8074 JOSE 

NELSON RODRIGUES - PROT. 17/11/11529 ANTONIO CARLOS CAMPA-
NELLI FERNANDES - PROT. 16/11/6300 JOSE ADEMAR DE ABREU - PROT. 
20/11/3207 WORTEX PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI 
- PROT. 20/11/4605 MARIA CICERA DE ALMEIDA - PROT. 20/11/5793 RENATO 
LUIZ MARIN - PROT. 20/11/5045 ANDRE PELOSINI WARCHAWSKY - PROT. 
20/11/4950 MARCOS YUJI NAKASHIMA - PROT. 20/11/5114 FRANCISCO GAR-
CIA DE QUEIROZ FILHO - PROT. 20/11/973 JOAO BAPTISTA VIEIRA DE MO-
RAES - PROT. 20/11/4596 EDSON BONFIM DOS SANTOS - PROT. 20/11/5556 
RODOLFO GUERRA - PROT. 20/11/5046 FUYUO ITO - PROT. 20/11/4545 RO-
BERTA ELISA FIGUEIREDO VIANNA. 

 EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC 110/15 - ARI 
PROT. 20/11/6360 JARDES LANZA.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 ENG. SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORA DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 
 INDEFERIDOS 
PROT. 20/11/1399 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - PROT. 
19/11/8223 LISCO LASERTERAPIA E ENSINO LTDA - PROT. 18/11/16596 VAI-
NE CRISTINA LOSCHI DO AMARAL.

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT. 16/11/19012 TELEFONICA BRASIL S/A - PROT. 19/11/13157 MARCOS 
LUIZ GARCIA - ME - PROT. 20/11/2599 ARTESANALLI - MASSAS E MOLHOS 
LTDA EPP - PROT. 20/11/1057 ALBAFIORI BAR E RESTAURANTE EIRELI - 
PROT. 19/11/11332 AKITIKAB'S RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - 
PROT. 20/11/3147 SOAGUA COMERCIAL E SERVIÇO LTDA - ME.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 ENG. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 PORTARIA ASSINADA PELO PREFEITO 
  

  PORTARIA N.° 93918/20  20 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00027486-76, pelo presente,

 RESOLVE 

 Revogar a partir de 01/07/2020, o item da portaria nº 90557/2018, que designou a 
servidora MARI ANGELA BARBOSA, matrícula nº 37046-0, para exercer a Gratifi -
cação de Função nível II, junto à Coordenadoria Setorial De Fiscalização Imobiliária, 
do Departamento de Receitas Imobilárias, da Secretaria Municipal de Finanças.

 Revogar a partir de 01/07/2020, o item da portaria nº 84148/2015, que nomeou o 
servidor RODRIGO LOPES DE FARIA, matrícula nº 102179-6, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador Setorial, junto à Coordenadoria Setorial de Atendimen-
to, do Departamento de Receitas Imobiliárias, da Secretaria Municipal de Finanças.

 Revogar a partir de 01/07/2020, o item da portaria nº 90962/2018, que nomeou o ser-
vidor RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS, matrícula nº 131338-0, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor de Atendimento 2, da 
Coordenadoria Setorial de Atendimento, do Departamento de Receitas Imobiliárias, 
da Secretaria Municipal de Finanças.

  Designar a partir de 01/07/2020, o servidor FREDDY HELVENCIO REINACHER, 
matrícula nº 131301-0, para exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto à Coorde-
nadoria Setorial De Fiscalização Imobiliária, do Departamento de Receitas Imobilá-
rias, da Secretaria Municipal de Finanças.

  Nomear a partir de 01/07/2020, a servidora MARI ANGELA BARBOSA, matrícula 
nº 37046-0, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor de 
Atendimento 2, da Coordenadoria Setorial de Atendimento, do Departamento de Re-
ceitas Imobiliárias, da Secretaria Municipal de Finanças.

  Nomear a partir de 01/07/2020,  o servidor RONALDO PALMEIRA DE VASCON-
CELLOS, matrícula nº 131338-0, para exercer o cargo em comissão de Coordenador 
Setorial, junto à Coordenadoria Setorial de Atendimento, do Departamento de Recei-
tas Imobiliárias, da Secretaria Municipal de Finanças.
 

   

 PORTARIA N.° 93929/2020 
  

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e,  pelo presente,
 RESOLVE 
  Exonerar a partir de 01/07/2020, o Sr. JOSE OLIMPIO SILVEIRA MORAES JU-
NIOR, matrícula 134993-7, do cargo em comissão de Diretor de Departamento, junto 
ao Departamento de Transportes Interno, da Secretaria Municipal de Administração.
  Revogar a partir de 03/07/2020, o item da portaria nº 93777/2020, que nomeou o 
Sr FRANCISCO GOMES CORREIA, matrícula 136423-5, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Setorial nível IX, junto à Secretaria Municipal de Habitação.
  Nomear a partir de 03/07/2020, o Sr FRANCISCO GOMES CORREIA, matrícula 
136423-5, para exercer o cargo em comissão de Coordenados Setorial, junto Coor-
denadoria Setorial de Habitação Norte, da Coordenadoria Especial de Habitação, da 
Secretaria Municipal de Habitação.
 Nomear a partir de 03/07/2020, o Sr. RODRIGO APARECIDO MAZARELLA, RG 
3343880030, para exercer o cargo em comissão de Assessor Setorial nível IX, junto à 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
  Nomear a partir de 03/07/2020, o Sr. JONATAN CRISTIAN SILVESTRE MOREI-
RA, RG 48.838.917-3, para exercer o cargo em comissão de Assessor Setorial nível 
IX, junto à Secretaria Municipal de Habitação.
  Nomear a partir de 03/07/2020, a Sra. FRANCINE MARQUES MENDONÇA, RG 
44.955.941-8, para exercer o cargo em comissão de Assessor Setorial nível IX, junto 
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à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Hu-
manos.
  Nomear a partir de 03/07/2020, o Sr. CARLOS EDUARDO CAMILO, RG 
23.433.030-2, para exercer o cargo em comissão de Assessor Departamental nível IX, 
junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos 
Humanos.
  

   

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA N.°93930/2020 

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

 RESOLVE 

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

  BRUNA GIACOMINI EUFLAUSINO
  FABIANA MEDEIROS LOPES DE OLIVEIRA
  NELIZE FRIA RIBEIRO

___________________________________________________________________

  COMUNICADO - EDITAL 004/2019

  Os candidatos nomeados por meio da portaria nº 93930/2020, deverão encaminhar 
para o e-mail "rh.registros@campinas.sp.gov.br" a documentação necessária à sua 
posse, conforme lista de documentos abaixo:

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

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

 CPF do cônjuge ou companheiro

 Comprovante de endereço com o  CEP ;

 Título de Eleitor  (cópia frente/verso) ;

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

 C.P.F.;

 Certifi cado de Reservista (sexo masculino);

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

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

 Diploma e Histórico Escolar deGraduação em Enfermagem;  

 Carteira Profi ssional do COREN do estado de São Paulo;

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

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

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

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

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

  ATESTADOS E CERTIDÕES  :

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

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

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

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

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

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

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

 PORTARIA N.°93931/2020 

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

 RESOLVE 

 Nomear o senhor WALDEIR DIAS DE BRITO para exercer em caráter efetivo o 
cargo vago denominado TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.

____________________________________________________________________

 COMUNICADO - EDITAL 004/2019
 Os candidatos nomeados por meio da portaria 93931/2020, deverão encaminhar para 
o e-mail "rh.cadpessoal@campinas.sp.gov.br" a documentação necessária à sua posse, 
conforme lista de documentos abaixo:

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

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

 CPF do cônjuge ou companheiro

 Comprovante de endereço com o  CEP ;

 Título de Eleitor  (cópia frente/verso) ;

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

 C.P.F.;

 Certifi cado de Reservista (sexo masculino);

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

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

Histórico Escolar com Certifi cado de Conclusão no Ensino Médio e Ensino Técnico 
em Análises Clínicas ou Técnico em Bioquímica ou cursos correspondentes descritos 
na tabela de convergência de cursos técnicos do Ministério da Educação;  

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

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

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

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

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

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

  ATESTADOS E CERTIDÕES  :

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

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

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

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

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

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

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

   

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - FUNÇÃO DE 
AGENTE DE AÇÃO SOCIAL - EDITAL 01/2020 

 RERRATIFICAÇÃO - Resultado fi nal após recursos - Pessoas autodeclara-
das Pretas e Pardas e Pessoas com Defi ciência 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas RETIFICA 
a listagem referente ao resultado fi nal dos candidatos classifi cados como Pessoas com 
Defi ciência (PCD's), publicada na página 29 do Diário Ofi cial de 03/07/2020. Desta 
forma:
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 ONDE SE LÊ: 

TABELA 2 - RESULTADO FINAL – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

NOME DOCUMENTO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
FINAL

CLASSIFICA-
ÇÃO AMPLA 

CONCOR-
RÊNCIA

CLASSIFI-
CAÇÃO PCD

RESULTADO DA 
JUNTA MÉDICA

SITUAÇÃO FINAL DO CAN-
DIDATO (APÓS PRAZO DE 

RECURSO)

JORGE LUIZ MACHADO TEIXEIRA 9400227936 6079 330 PONTOS - 1
NÃO COMPARECEU 
NO HORÁRIO AGEN-

DADO 

EXCLUÍDO DO CERTAME, CON-
FORME ITEM 6.13.2 DO EDITAL 

01/2020

MÁRCIO LEANDRO GARCIA 254714377 817 0 PONTOS - 3
RECONHECIDO 

COMO PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

PERMANECE NA LISTA ESPE-
CIAL 

ANDREZZA PARACÊNCIO LIMA 
VASCONCELOS 192703286 6707 0 PONTOS - 2

RECONHECIDA 
COMO PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA

PERMANECE NA LISTA ESPE-
CIAL 

SANDRA HELENA FLAUZINO 92958783 2144 0 PONTOS - 4

NÃO COMPARECEU 
NO HORÁRIO AGEN-

DADO  (RECURSO  
FOI INDEFERIDO)

EXCLUÍDA DO CERTAME, CON-
FORME ITEM 6.13.2 DO EDITAL 

01/2020

FÁBIO LINO PEREIRA 290327829 6235 0 PONTOS - 5
RECONHECIDO 

COMO PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

PERMANECE NA LISTA ESPE-
CIAL 

LEIA-SE:

TABELA 2 - RESULTADO FINAL – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

NOME DOCUMENTO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
FINAL

CLASSI-
FICAÇÃO 

AMPLA 
CONCOR-
RÊNCIA

CLASSIFICA-
ÇÃO PCD

RESULTADO DA JUNTA 
MÉDICA

SITUAÇÃO FINAL DO CAN-
DIDATO (APÓS PRAZO DE 

RECURSO)

JORGE LUIZ MACHADO TEIXEIRA 9400227936 6079 330 PONTOS - 1 NÃO COMPARECEU NO 
HORÁRIO AGENDADO 

EXCLUÍDO DO CERTAME, 
CONFORME ITEM 6.13.2 DO 

EDITAL 01/2020

MÁRCIO LEANDRO GARCIA 254714377 817 0 PONTOS - 2 RECONHECIDO COMO PES-
SOA COM DEFICIÊNCIA

PERMANECE NA LISTA 
ESPECIAL 

ANDREZZA PARACÊNCIO LIMA VAS-
CONCELOS 192703286 6707 0 PONTOS - 3 RECONHECIDA COMO PES-

SOA COM DEFICIÊNCIA
PERMANECE NA LISTA 

ESPECIAL 

SANDRA HELENA FLAUZINO 92958783 2144 0 PONTOS - 4
NÃO COMPARECEU NO 

HORÁRIO AGENDADO  (RE-
CURSO  FOI INDEFERIDO)

EXCLUÍDA DO CERTAME, 
CONFORME ITEM 6.13.2 DO 

EDITAL 01/2020

FÁBIO LINO PEREIRA 290327829 6235 0 PONTOS - 5 RECONHECIDO COMO PES-
SOA COM DEFICIÊNCIA

PERMANECE NA LISTA 
ESPECIAL 

   Ratifi cam-se as demais informações da referida publicação.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE comunica: 

  Onde se lê: 
  Protocolo: PMC.2019.00044394-26
    Interessado: Anchieta CCM Med Delivery Ltda 
  CNPJ/ CPF: 58.597.774/0001-21 
  Assunto: Auto de Infração nº 3166
    MANTENHO o Auto de Infração (AI) nº 3166 , recebido em 17/12/2019
 LEIA-SE :  
   Protocolo: PMC.2019.00054536-27 
  Interessado: Anchieta CCM Med Delivery Ltda 
  CNPJ/ CPF: 58.597.774/0001-21 
  Assunto: Auto de Infração nº 3166
    MANTENHO o Auto de Infração (AI) nº 3166 , recebido em 17/12/2019 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 03 DE JULHO DE 2020 
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Processo Administrativo:  PMC.2019.00055196-61 -  Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde -  Assunto:  Pregão nº 111/2020 - Eletrônico
 Objeto:  Aquisição de estante para tubos, palito, copo, relógio marcador de tempo e outros insumos para uso do Laboratório Municipal.
  Diante dos elementos constantes neste processo administrativo, e ao disposto no Decreto Municipal nº 18.099/13, artigo 9º inciso II,  AUTORIZO  as despesas referentes ao 
objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens que compõem os lotes indicados, ofertado pela empresa adjudicatária abaixo relacionada:
 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA.    preço unitário dos itens  03  (R$ R$ 1,32) no valor de R$ 4.276,80 (quatro mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta 
centavos); 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA comunica: 

  Protocolo: PMC.2020.00028221-59 
  Interessado: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
  CNPJ/ CPF: 03.476.811/0285-95
  Assunto:  DEFESA/RECURSO 
 INDEFIRO  a presente defesa e  MANTENHO  o Auto de Infração (AI) nº 21/20, recebido em 20/06/2020.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

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

À SAÚDE comunica: 
  Protocolo: PMC.2020.00024027-02 
  Interessado: Drogaria Praça Capital de Campinas Ltda
  CNPJ/ CPF: 15.758.707/0001-39
  Assunto: DEFESA/RECURSO 
 INDEFERIMENTO  do recurso apresentado;  INDEFERIMENTO  do pedido de 
desinterdição dos produtos e  MANUTENÇÃO  do Auto de Infração nº 5770, de 
10/03/2020, e o Auto de Imposição de Penalidade nº 09740 de interdição temporária 
de produtos. 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 03 DE JULHO DE 2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  PMC.2019.00028757-68 -  Interessado:  Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 336/2019 -  Objeto:  Registro de Preços 
de materiais perfurocortantes para a Rede Municipal de Saúde.Diante dos elementos 
constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º inciso V do 
Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 286,20  (duzen-
tos e oitenta e seis reais e vinte centavos) a favor das empresas abaixo relacionadas 
nos valores indicados:
 -   CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS 
E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA .,  no valor total de  R$ 286,20 
 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) para fornecimento do lote 11, Ata 
Registro de Preços n° 154/2020; 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 03 DE JULHO DE 2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2019.00028745-24 -  Interessado:  Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 323/2019 -  Objeto:  Registro de Preços de 
Medicamentos Antimicrobianos e Antiparasitários na forma de comprimidos.
  Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto 
no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total 
de  R$ 1.647,00  ( um mil, seiscentos e quarenta e sete reais) a favor das empresas 
abaixo relacionadas nos valores indicados:
 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,  no valor total de  R$ 1.647,00 
 (um mil, seiscentos e quarenta e sete reais), para o fornecimento dos lotes 10 e 11 Ata 
Registro de Preços nº 066/2020;
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 
À SAÚDE comunica: 

 Errata da publicação de 03/07/2020
  Onde se lê:
 PROTOCOLO: PROTOCOLO: 
 INTERESSADO:  Ouro Medicamentos Eireli 
 CPF/CNPJ:  08.175.566/0001-66
 ASSUNTO : AUTO DE INFRAÇÃO 3168 
 "MANTENHO  o Auto de Infração (AI) nº3168, recebido em 10/01/2020."  
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00002336-87 
 INTERESSADO : Ouro Medicamentos Eireli
 CPF/CNPJ : 08.175.566/0001-66
 ASSUNTO : AUTO DE INFRAÇÃO 3168
  " MANTENHO  o Auto de Infração (AI) nº 3168 , recebido em 10/01/2020." 
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 
À SAÚDE comunica: 

  PROTOCOLO: PMC.2020.00022429-18 
 INTERESSADO : ESPECIALISTA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
EIRELI EPP
 CPF/CNPJ : 20.696.839/0003-85
 ASSUNTO : ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS- AMPLIAÇÃO DE ATIVI-
DADES
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00027015-21 
 INTERESSADO : PRIME CIR IMP EXP COM DE PROD ORT LTDA EPP
 CPF/CNPJ : 10.467.576/0001-17
 ASSUNTO : ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE RAFAEL DE 
MEDEIROS DA SILVA, CRF-SP N° 76.301
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00024307-49 
 INTERESSADO : PRIME CIR IMP EXP COM DE PROD ORT LTDA EPP
 CPF/CNPJ : 10.467.576/0001-17
 ASSUNTO : BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRINCIPAL DE RIDI-
LEY OTUKI PEREIRA, CRF-SP N° 40.386
 DEFERIDO 
   

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 03 DE JULHO DE 2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº PMC.2018.00032085-87 - Interessado: Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 128/2019 - Objeto: Registro de Preços 
de dietas e suplementos para uso na Rede Municipal de Saúde.Diante dos elementos 
constantes no presente processo administrativos e do disposto no Art. 8º Inciso V do 
Decreto Municipal nº 18.099/13, AUTORIZO, a despesa total de R$ 13.270,00 ( Treze 
mil, duzentos e setenta reais) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores 
indicados:
  -  CM HOSPITALAR LTDA.,  no valor de  R$ 10.270,00  ( Dez mil, duzentos e 
setenta reais), para o fornecimento dos lotes 14,15 e 16, Ata de Registro de Preço n° 
277/2019;
  -  EMPÓRIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITALA-
RES LTDA.,  no valor total  de R$ 3.000,00  ( Três mil reais), para o fornecimento do 
lote 06 Ata Registro de Preços nº 278/2019; 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 03 DE JULHO DE 2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo   PMC nº  2019.00026958-67 -  Interessado:  Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico   nº  252/2019 -  Objeto :Registro de 
Preços de Fio Guia e Cânulas.Diante dos elementos constantes no presente processo 
administrativo e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, 
 AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 630,00  (Seiscentos e trinta reais), a favor das 
empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
 - CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS 
E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA .,  no valor total de  R$ 630,00 
 (seiscentos e trinta reais) para fornecimento dos lotes 02,03 e 04, Ata Registro de 
Preços n° 578/2019;   

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 03 DE JULHO DE 2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo PMC nº  2018.0003.3355-11 -  Interessado:  Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 154/2019 -  Objeto:  Registro de 
Preços de medicamentos.Diante dos elementos constantes no presente processo admi-
nistrativos e do disposto no Art. 8º Inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AU-
TORIZO,  a despesa total de  R$ 3.678,04  (Três mil, seiscentos e setenta e oito reais 
e quatro centavos) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP.,  no valor total de  R$ 775,00  ( 
setecentos e setenta e cinco reais), para o fornecimento do lote 46, Ata Registro de 
Preços nº 503/2019; 
 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.,  no valor total de 
 R$ 2.903,04  (dois mil, novecentos e três reais e quatro centavos), para o fornecimento 
do lote 37, Ata Registro de Preços nº 504/2019; 
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 03 DE JULHO DE 2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  PMC 2019.00000237-72-  Interessado:  Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 258/2019 -  Objeto:  Registro de preços 
de sondas para uso da Rede Municipal de Saúde.Diante dos elementos constantes no 
presente processo administrativos e do disposto no art. 8º Inciso V do Decreto Muni-
cipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a 
despesa no valor total de  R$ 4.259,40  (Quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e 
quarenta centavos) em favor das empresas abaixo relacionadas nos valores apontados:
 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA .,  no valor total de  R$ 145,20  ( 
cento quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fornecimento do lote 01, Ata Re-
gistro de Preços n° 625/2019;
 - CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI.,  no valor total de  R$ 4.114,20  
(quatro mil, cento e catorze reais e vinte centavos), para o fornecimento dos lotes 
07,08,19,20,21 e 34, Ata Registro de Preços nº 626/2019;   
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 03 DE JULHO DE 2020 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  PMC 2018.00042505-61 -  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 041/2019 -  Objeto:  Registro de Pre-
ços de Medicamentos em atendimento a Mandados Judiciais.Diante dos elementos 
constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º inciso V do 
Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$  957.587,27 ( 
novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete cen-
tavos) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
  -  AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.,  no valor total de  R$ 
2.488,80  (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), para o forne-
cimento dos lotes 63,74,75 e 90, Ata de Registro de Preços nº 258/2019;
  -  C M HOSPITALAR  LTDA.,  no valor total de  R$ 454.655,69  ( quatrocentos e cin-
quenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), 
para o fornecimento dos lotes 19,26,27,29,38,45,46,49,50,62,66,68,71,84 e 95, Ata de 
Registro de Preços nº 260/2019;
 - Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Eireli ,  no valor total de  R$ 1.494,00  ( 
um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), para o fornecimento do lote 04, Ata 
Registro de Preços nº 261/2019;
  -  CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.,  no valor 
total de  R$ 7.836,00  ( sete mil, oitocentos e trinta e seis reais), para o fornecimento 
dos lotes 05,06,09 e 92, Ata de Registro de Preços nº 262/2019;
  -  DAKFILM COMERCIAL LTDA.,  no valor total de  R$ 72.249,50  ( setenta e dois 
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mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), para o fornecimento dos lotes 42,43.44,58 e 59, Ata de Registro de Preços nº 263/2019;
  -  DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  no valor total de  R$ 380.640,00  ( trezentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta 
reais), para o fornecimento do lote 91, Ata de Registro de Preços nº 264/2019;
 - ELLI LILLY DO BRASIL LTDA.,  no valor de  R$ 37.218,16  ( trinta e sete mil, duzentos e dezoito reais e dezesseis reais), para o fornecimento dos lotes 36,37 ,40 e 41, Ata 
de Registro de Preços n° 265/2019;
 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP . ,  no valor total  de R$ 1.005,12  ( um mil, cinco reais e doze centavos), para o forneci-
mento dos lotes 64,76,94 e 98, Ata Registro de Preços nº 266/2019;
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

 Protocolos: 2016/10/37098, 2016/10/37099, 2016/10/37100, 2016/10/37102 e 2016/10/37103
 Interessado: AGROPECUÁRIA DDM LTDA
 Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes Nº 1.275, Parque Taqua-
ral, Campinas, SP  - Setor de Expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar ciência das informações e esclarecimentos contidos no 
referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solicitante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
______________________________________________________________________
 Protocolo: 2016/10/40444
 Interessado: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL BOSQUE DAS PALMEIRAS
 Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes Nº 1.275, Parque Taqua-
ral, Campinas, SP  - Setor de Expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar ciência das informações e esclarecimentos contidos no 
referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solicitante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
_______________________________________________________________________
 Protocolo: 2017/10/20499
 Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS CONJUNTOS HANITACIONAIS DO CDHU-SAN MARTIN
 Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes Nº 1.275, Parque Taqua-
ral, Campinas, SP  - Setor de Expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar ciência das informações e esclarecimentos contidos no 
referido protocolo.
 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solicitante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
  ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 Secretário Municipal de Serviços Públicos 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

  Processo Administrativo:  PMC.2017.00013007-11   Interessado:  Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Despacho:
À vista das informações existentes neste  protocolado, das justifi cativas apresentadas, bem como dos pareceres do  Senhor Procurador Descentralizado documento nº 2601222 
e documentos nºs 2623841 e 2630849  da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, respectivamente, a  necessidade e a inexistência de impedimentos legais, AUTORIZO:
1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o  Município de Campinas e a empresa K.C.R. Indústria e Comércio de  Equipamentos EIRELI - EPP (Termo de Aditamento nº 
094/2019), que têm por  objeto prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com  fornecimento de peças em balanças utilizadas para pesagem de resíduos  sólidos 
no Município de Campinas, pelo período de mais 12 (doze) meses, a  partir de 23/07/2020;
2 - A despesa decorrente, no valor total de R$ 235.611,00 (duzentos e  trinta e cinco mil, seiscentos e onze reais), conforme indicado e  justifi cado no documento nº 2588529 e 
2591845 e aprovado pelo Comitê Gestor no documento 2616251.  Sendo para o exercício de 2020 o valor será de R$ 47.546,25 (quarenta e  sete mil, quinhentos e quarenta e 
seis, reais e vinte e cinco centavos)  para as peças e de R$ 50.625,00 (cinquenta mil, seiscentos e vinte  cinco reais) para os serviços;
3 - Publique-se. Após, à CSFA/DAJ, para  formalização do Termo Contratual próprio, ocasião em que deverão ser  adotadas as providências indicadas pelo DAJ, e posterior-
mente,  devolva-se este processo a esta Secretaria de Serviços Públicos para  acompanhamento e demais providências.
 

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV 

  PARA CIÊNCIA DO INTERESSADO. 
  OBS: DEVIDO O PROBLEMA DO COVID-19, APÓS PUBLICAÇÃO NO DOM SERÁ ENVIADA CÓPIA DO PARECER POR E-MAIL AO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DO REFERIDO EIV, EVITANDO ASSIM OS DESLOCAMENTOS ATÉ A PREFEITURA ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
PROT. 2020/11/05488 PATRIANI INCORPORAÇÃO 16 SPE LTDA 
  

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 MARCIO RODRIGO BARBUTTI 

 COORDENADOR EIV-RIV/SEPLURB 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL 
  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 Comunique-se 
  Protocolo:   2019000652 
 Interessado: EQUITRONIC EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA   
  
 A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer a entrega dos seguintes documentos, no prazo de 20 (vinte) dias:
-Anexar os comprovantes do cumprimento da Exigência Técnica nº 5: (Apresentar o CADRI (Certifi cado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental) válido, emitido 
pela CETESB, da empresa responsável pelo encaminhamento dos resíduos perigosos a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento e/ou disposição fi nal aprovados, 
ou comprovantes da realização da logística reversa (devolução das embalagens aos fabricantes e/ou distribuidores dos produtos)) e da Exigência Técnica nº 7: (Apresentar 
documentos comprobatórios da coleta e destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelo processo produtivo durante a vigência da presente licença am-
biental), da Licença de Operação nº 036/2015-IV.

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas pelo e-mail carlos.justobarreiro@campinas.sp.gov.br. 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 CARLOS AUGUSTO JUSTO BARREIRO 

 Engenheiro Civil 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo: 2020000474
Interessado: MRV MDI DOM PEDRO I INCORPORAÇOES 
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Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sistema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da data 
desta publicação, os documentos abaixo, constates no Anexo III-A-I do Decreto 18.705/2015:
1. Inserir no Relatório de Arborização Viária:
- Foto de todas as mudas e foto com vista geral do plantio;
- As fotos devem ser numeradas;
- Tabela com, no mínimo, os seguintes itens: número de identifi cação, nome comum, nome científi co, altura e quantidade;
- Distância entre as mudas;
- Croqui com a localização das mudas, devidamente numeradas, conforme Relatório.

Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do email: luiz.vogel@campinas.sp.gov.br. 
 Campinas, 03 de julho de 2020 

 LUIZ FERNANDO VOGEL 
 Engenheiro Agrônomo 

   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação:2020000455
Empreendimento: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA 

Favor apresentar os seguintes documentos no prazo de 20 dias, após publicação:
1. Declaração (ANEXO VI-I do Decreto) assinar pelos procuradores conforme determinado em Procuração anexa;
2. Projeto Básico do empreendimento assinado pelas autoras;
3. ART do responsável técnico pela execução do empreendimento;
4. Ficha SEPLAN referente ao lote nº11;
5. Ficha CSPC emitida pelo CONDEPACC.

Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável através do e-mailariane.furlanes@campinas.sp.gov.br 
 Campinas, 03 de julho de 2020 

 ARIANE FURLANES DA SILVA 
 ENGENHEIRA AMBIENTAL 

   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
  

 De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e enti-
dades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, a Lei Complementar nº 49/2013 e o Decreto Municipal nº 18.705/ 2015, que versam sobre o licencia-
mento ambiental em âmbito local, informamos as relações de solicitações e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável entre os dias 29 de junho e 03 de julho de 2020.

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 29/06/2020 A 
03/07/2020

ATZ = AUTORIZAÇÃO  /  ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL  /  LP = LICENÇA PRÉVIA  /  LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO  /  LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO  /  RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO  /  CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO  /  SG = SUPORTE GEOLÓGICO  /  TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI =TERMO DE INDEFERIMENTO 

/ TR=TERMO DE RECEBIMENTO / TECA= TERMO DE ENCERRAMENTO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

ANEXO Nº PROTO-
COLO

DOCUMENTO 
EMITIDO REQUERENTE EMPREENDIMENTO OU OBRA OU ATIVI-

DADE ENDEREÇO VALIDADE

I 2020000417 LO 062/2020-I-RET PATRIANI INCOPORAÇÃO 07 
SPE LTDA

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MUL-
TIFAMILIAR VERTICAL - HMV2

RUA BENEDITO FERREIRA 
MARQUES, 47 - PARQUE 

INDUSTRIAL

I 2020000225 LP 063/2020-I
 REGIONAL VITTA CAMPINAS 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIA-
RIO LTDA.

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MUL-
TIFAMILIAR VERTICAL - HMV

RUA SERRA DOURADA, 101 - 
JARDIM GUARANI 29/06/2022

III 2020000425 ATZ 151/2020-III CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
TORRES DO BONFIM CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

AVENIDA GOVERNADOR 
PEDRO DE TOLEDO, 596 - 

BONFIM
29/06/2022

III 2020000408 TCA 152/2020-III CASSINI ALIMENTOS LTDA. CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS AVENIDA MERCEDES BENZ, 
300 - DISTRITO INDUSTRIAL

III 2020000435 TCA 153/2020-III COMPANHIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS AVENIDA CORONEL SILVA 

TELLES, 170 - CAMBUÍ

III 2020000343 ATZ 154/2020-III VICTOR GUSTAVO DA SILVA 
COVOLO CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS RUA MONTPELLIER, 103 - 

VILLE SAINTE HÉLÈNE 30/06/2022

III 2018000877 ATZ 155/2020-III
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPINAS - SEINFRA (PQ CEN-
TENÁRIO)

CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS/ INTER-
VENÇÃO EM APP

AVENIDA CLEBER SATURNI-
NO FERREIRA - LOTEAMEN-

TO CENTENÁRIO
01/07/2022

III 2020000476 TCA 156/2020-III FLAVIO LUIS CABRAL DA SILVA CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS
RUA ERASMO BRAGA 

(PROLONG), 1154 - JARDIM 
CHAPADÃO

III 2020000126 ATZ 157/2020-III SILVIO CHAIMOVITZ CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS RUA CARANDÁ, 423 - BAIRRO 
DAS PALMEIRAS 01/07/2022

III 2020000217 ATZ 158/2020-III CENTRO DAS INDUSTRIAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

RUA PADRE CAMARGO 
LACERDA, 37 - JARDIM 

CHAPADÃO
01/07/2022

III 2020000408 ATZ 159/2020-III CASSINI ALIMENTOS LTDA. CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS AVENIDA MERCEDES BENZ, 
300 - DISTRITO INDUSTRIAL 01/07/2022

III 2020000225 TCA 160/2020-III
 REGIONAL VITTA CAMPINAS 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIA-
RIO LTDA.

CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS RUA SERRA DOURADA, 101 - 
JARDIM GUARANI

III-SG 2020000383 ATZ 052/2020-III-SG
SPE BOULEVARD PAINEIRAS 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO LTDA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
RUA MAESTRO LUIZ DE 

TULLIO, S/N - VILA BRAN-
DINA

30/06/2022

III-SG 2020000343 ATZ 053/2020-III-SG VICTOR GUSTAVO DA SILVA 
COVOLO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA MONTPELLIER, 103 - 

VILLE SAINTE HÉLÈNE 30/06/2022

IV 2019000913 LP/LI/LO 106/2020-
IV

FOUR MÁQUINAS E EQUIPA-
MENTOS LTDA - ME

FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS PARA USO INDUSTRIAL ESPE-

CÍFICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIOR-
MENTE

RUA ARTEMIRO CARUSO 
ANDREOLLI, 289 - JARDIM 

SÃO JOSÉ
29/06/2024

IV 2018000685 LP/LI/LO 107/2020-
IV

FUNDIÇÃO E METALÚRGICA 
JMS LTDA ME

SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E 
SOLDA

AVENIDA ENGENHEIRO 
AUGUSTO FIGUEIREDO, 3308 - 

VILA FORMOSA
29/06/2024

IV 2020000354 LP/LI/LO 108/2020-
IV

CAMPMOLAS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

FABRICAÇÃO DE OUTRAS PEÇAS E ACES-
SÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

RUA PAULO FABIANO SAL-
LES, 108 - JARDIM APARECIDA 29/06/2024

IV 2019001121 RLO 109/2020-IV   MADEIREIRA IRAPURU LTDA 
EPP

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMI-
NÂNCIA DE MADEIRA

RUA CESARE PUGLIESI, 33 - 
CIDADE SATÉLITE IRIS 29/06/2023
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IV 2020000450 ETM 110/2020-IV POWER FORCE EQUIPAMENTOS 
LTDA

FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS 
E REBOQUES PARA CAMINHÃO

RUA MANOEL MARQUES 
FERNANDES, 161 - JARDIM DO 

LAGO CONTINUAÇÃO
30/06/2022

IV 2020000385 ETM 111/2020-IV USIFOCO INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA - EPP

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS 
NÃO METÁLICOS, CORRESPONDENTE A 
ARTIGOS DE ASFALTO E SEMELHANTES

RUA CELSO DELLE DONNE, 
10 - DISTRITO INDUSTRIAL 01/07/2022

IV 2020000484 ETM 112/2020-IV VA SOUZA VEGABOM -ME FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E PRATOS 
PRONTOS

RUA SEBASTIÃO PEDRO 
FRANCESCHINI, 135 - PARQUE 

VIA NORTE
01/07/2022

IV 2019001083 RLO 113/2020-IV BENEVIDES E JORGE SERVIÇOS 
GRÁFICOS LTDA EPP

EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CA-
DASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS 

GRÁFICOS

AVENIDA ANTON VON 
ZUBEN, 2473 - JARDIM DAS 

BANDEIRAS
02/07/2024

IV 2020000492 CDL 114/2020-IV AZEVEDOLOG TRANSPORTES 
EIRELI EPP

SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS, 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO E OUTROS

AVENIDA COMENDADOR 
ALADINO SELMI, 5040 - VILA 

SAN MARTIN
 

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 29/06 A 
03/07/2020

"ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO /
CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ LE= LICENÇA ESPECÍFICA/ CVA= CERTIFICADO DE VIABILIDADE AMBIENTAL/ CRA= CER-

TIFICADO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL  /TR = TERMO DE RECEBIMENTO"

Nº SOLICITA-
ÇÃO

DATA DE EN-
TRADA   ANEXO SOLICITAÇÃO REQUERENTE EMPREENDIMENTO, OBRA OU ATIVI-

DADE ENDEREÇO

2020000485 29/06/2020 III-SG TR ANNA MÁRCIA HIEBERT MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA MARINA MOSCARDI NISHIYAMA, 
345 - MORADA DAS NASCENTES

2020000469 30/06/2020
I LP CSN ANHANGUERA INCOR-

PORADORA IMOBILIARIA 
LTDA

CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTIFA-
MILIAR VERTICAL - HMV RUA GENERAL OSORIO, S/N - CENTRO

III ATZ CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

2020000484 01/07/2020 IV ETM VA SOUZA VEGABOM -ME FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E PRATOS 
PRONTOS

RUA SEBASTIÃO PEDRO FRANCESCHINI, 
135 - PARQUE VIA NORTE

2020000492 01/07/2020 IV CDL AZEVEDO TRANSPORTES 
EIRELI EPP SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS AVENIDA COMENDADOR ALADINO 

SELMI, 5040 - VILA SAN MARTIN

2020000455 03/07/2020
I LP PLAENGE EMPREENDIMEN-

TOS LTDA

CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTIFA-
MILIAR VERTICAL - HMV RUA MARIA MONTEIRO, S/N - CAMBUÍ

III ATZ CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

2020000474 03/07/2020 I LO MRV MDI DOM PEDRO I 
INCORPORAÇOES

CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTIFA-
MILIAR VERTICAL - HMV5

RUA SANTA MARIA ROSSELLO, 180 - 
MANSÕES SANTO ANTÔNIO

2020000486 03/07/2020 I LO SFA PARTICIPAÇÕES LTDA. CONSTRUÇÃO COMERCIAL/ INDUSTRIAL 
- CSE1

AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 327 - 
VILA JOÃO JORGE

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 ANDREA STRUCHEL 

 SECRETÁRIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo LAO:2020000455
Interessado:Plaenge Empreendimentos Ltda 

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sistema de Licenciamento Ambiental On Line (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da 
data desta publicação, nos termos do Decreto Municipal 18.705/15:
1. Reapresentação do Laudo de Caracterização de Vegetação incluindo:
a) todos os lotes da área levantada;
b) identifi cação da vegetação no interior do lote 9-uni (além das palmeiras) e informar se há mais árvores passíveis de autorização no lote 5;
c) registro fotográfi co dos espécimes 6 a 9.

Eventuais dúvidas, entrar em contato pelo email:maria.siviero@campinas.sp.gov.br
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 MARIA CAROLINA B. SIVIERO 

 Bióloga 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  POR VIDEOCHAMADA 
  

  O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas (COMDEMA), no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei de Criação: Lei Municipal nº 10.841, de 24 
de maio de 2001, convoca seus conselheiros titulares e convida os conselheiros suplentes (considerando também o Decreto Municipal nº 19.176, de 13.06.2016, em seu 
artigo 19, parágrafo primeiro) para Reunião Extraordinária a ser realizada por meio de videochamada conforme abaixo:
- dia 08.07.2020 (quarta-feira)
- das 14h às 17h
- Informações para o acesso:
Link da reunião: meet.google.com/qiv-rhvu-abo (ferramenta Meet)

ORDEM DO DIA:
1- Fala da Presidência;
2- Câmaras Técnicas do COMDEMA e representação em outros órgãos;
3- Comissão Especial COMDEMA e CONGEAPA.
4- Fala dos Conselheiros.

(Obs.: A reunião será transmitida por meio do youtube no seguinte canal: https://www.youtube.com/channel/UCfPTj4qmTIQY-lu2wdScMig)
  

 Campinas, 02 de julho de 2020 
 MARIA HELENA NOVAES RODRIGUEZ 

 Presidente do COMDEMA  

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS 
 CEASA 

  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
  

  DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º  192/2018 -  PROTOCOLO N.º  2018/16/998 -  2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º  014/2018  -  OBJETO:  Contrato de prestação de 
serviços técnicos e especializados em auditoria preventiva e corretiva. -  CONTRATADA:  RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S -  CNPJ N.º  
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13.098.174/0001-80. -  VALOR:  Acordam as partes o valor anual de R$ 27.890,00. - 
 VIGÊNCIA:  Iniciando-se em 13/08/2020 e se encerrando em 12/08/2021. 
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

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

 RATIFICAÇÃO 
  

  SEI HMMG.2020.00000863-66 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51 , para aquisição de 20.000 
(vinte mil) frasco/ampolas de Fentanil 0,05 mg/ml 10 ml com valor unitário de R$ 
7,45 (sete reais e quarenta e cinco centavos) e 40.000(quarenta mil) frasco/ampolasde 
Fentanil 0,05 mg/ml 5 ml com o valor unitário de R$ 4,98 (quatro reais e noventa e 
oito centavos),e valor total de R$ 348.200,00 (trezentos e quarenta e oito mil e du-
zentos reais).
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

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

 EXTRATO 
  

  TERMO DE ADITAMENTO 

 Protocolo nº  062/2017.  Modalidade:  PP 06/2017.  Termo de Aditamento: n°   110/220 
 Contratada : SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DO-
CUMENTOS LTDA. 
 CNPJ:  10.916.915/0001-03.  Objeto : Prorrogação por 6 meses, contados a partir de 
01/07/2020.  Valor : R$ 33.981,80.  Assinatura : 01/07/2020.
 
Protocolo nº  329/2016.  Modalidade:  25, I  Termo de Aditamento: n°  103/2020  
Contratada : CANON MEDICAL SYSTEM LTDA.  CNPJ:  46.563.938/0001-10. 
 Objeto : Prorrogação por 12 meses, contados a partir de 01/07/2020.  Valor do Termo 
de Aditamento : R$ 172.230,96.  Assinatura : 02/07/2020. 
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

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

 RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 
 PROTOCOLO Nº HMMG.2020.00000213-11 
 OBJETO: Contratação de empresa para locação de 02 (dois) equipamentos analisa-
dores hematológicos com fornecimento de insumos e reagentes necessários, conforme 
especifi cações e condições estabelecidas no presente edital e seus anexos.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, 
do Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pela Área técnica, pela 
Coordenadoria de Relações Institucionais, Contratos e Convênios, pelo Departamento 
Administrativo, e pela Senhora Pregoeira resolvo: 
 Onde se lê: 
"no valor total de R$ 525.839,00 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta 
e nove reais)."
 Leia-se: 
"no valor total de R$ 525.838,92 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e 
oito reais e noventa e dois centavos)."
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Rede Mário 
Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340, Complexo Administrativo, 
CEP: 13036-902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00.
 

 Campinas, 03 de julho de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n. 03 ao Contrato n. 2018/6688 ; PRE 124/2018. Contratada:  Digiprint 
Tecnologia da Informação Ltda ME ,   CNPJ: 12.545.578/0001-02. Objeto: locação 
sistema impressão a laser. Prorrog. Vig: 12 meses a partir de 03/07/2020. Valor: R$ 
317.493,66.
 Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2019/6944 ; PRE 57/2019. Contratada:  Constru-
vap Construções e Comércio Eireli ,    CNPJ: 60.018.017/0001-06. Objeto: servi-
ço de recomposição de pisos e passeios públicos. Alteração  Razão Social: passa de  
Construvap Construções e Comércio Eireli  para  Construvap Construções e Co-
mércio Ltda,  permanecendo inalterdado o CNPJ. Prorrog. Vig: 12 meses a partir de 
02/07/2020. Valor: R$ 9.392.000,00.
 Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2019/6942 ; PRE 66/2019. Contratada:  Verocheque 
Refeições Ltda ,    CNPJ: 06.344.497/0001-41. Objeto: crédito cartão refeição.  Pror-
rog. Vig: 12 meses a partir de 01/07/2020. Valor: R$ 35.429.540,71.
 Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2019/6942 ; PRE 66/2019. Contratada:  Verocheque 
Refeições Ltda ,     CNPJ: 06.344.497/0001-41. Objeto: crédito cartão alimentação.  
Prorrog.  Vig: 12 meses a partir de 01/07/2020. Valor: R$ 22.808.016,00. 
 Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2019/6979 ; PRE 173/2019. Contratada:  Quimisa 
SA ,     CNPJ: 43.683.069/0001-70. Objeto: forn. hidróxido de sódio.  Prorrog.  Vig: 12 
meses a partir de 30/08/2020.
 Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2019/7003 ; PRE 174/2019. Contratada:  GWA Wa-
ter Sistemas e Equipamentos para Saneamento Ltda ,     CNPJ: 27.391.046/0001-
35. Objeto: instalação grade mecanizada para esteira ETE.  Prorrog.  Vig: 90 dias a 
partir de 16/06/2020.
 Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2019/6980 ; PRE 172/2019. Contratada:  Metallacre 
Ind. e Comércio de Lacre Ltda ,     CNPJ: 52.924.099/0001-11. Objeto: fgorn. lacres 
de segurança para caixa de proteção.  Prorrog.  Vig: 03 meses a partir de 30/08/2020. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão Eletrônico n. 2020/113  - Objeto:  Fornecimento de blocos vazados de con-
creto.  Recebimento das propostas até às  8h do dia 17/07/2020 e início da disputa de 
preços dia 17/07/2020 às 9h.  A informação dos dados para acesso e o edital poderão 
ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência 
de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.   

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

   

 RESUMO DE REAJUSTE CONTRATUAL 
  

  Reajuste ao Contrato n. 2007/4277 ; CP 04/2006. Contratada:  BRK Ambiental Ca-
pivari SA  ,  CNPJ/MF nº 08.583.774/0001-02, Objeto: locação precedida de concessão 
de direito de uso de imóveis e execução de obras sistema de coleta, afastamento e 
tratamento esgoto Bacia Rio Capivari. Informe-se a correção do reajuste aplicado ao 
Contrato 2007/4277, no percentual de aprox. 5,33% conforme negociações e de acor-
do com manifestação deliberação da Diretoria Executiva. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

   

 RESUMO DE RERRATIFICAÇÃO 
  

  Rerratificação ao Aditamento n. 03 ao Contrato 2019/6929 . Pregão 2019/105. 
Contratada:  Alternativa Serviços e terceirização em Geral Ltda . CNPJ: 
68.000.199/0001/91. Objeto: manutenção predial.  Retificação:  Cláusula Quarta/Va-
lor: onde se lê:   "...valor total de R$ 2.392.388,60..." ,  leia-se:  "...valor total de R$ 
2.517.388,60..."  . Ratifi ca-se as demais cláusulas.  

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 
 Pregão   n. 2020/109  - ELETRÔNICO. Objeto: FORNECIMENTO DE CIMEN-
TO PORTLAND NBR 11578   CPII. Recebimento das propostas até às 8h do dia 
21/7/2020 e início da   disputa de preços dia 21/7/2020 às 9h. 

 Pregão   n. 2020/111  - ELETRÔNICO. Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
DE HIGIENE   PESSOAL E LIMPEZA. Recebimento das propostas até às 8h do dia 
24/7/2020 e   início da disputa de preços dia 24/7/2020 às 9h. A informação dos dados 
para   acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito   dispo-
nível 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 
  

   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão Eletrônico n. 107/2020  - Objeto: fornecimento de amônia líquida caminhão 
tanque.  Recebimento das propostas até às 8h do dia 21/07/2020 e início da disputa de 
preços dia 21/07/2020 às 9h. A informação dos dados para acesso e o edital poderão 
ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência 
de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.  
  
  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

   
 DIRETORIA-GERAL 

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

  
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 31/2020 
 O Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Sua Excelência o Senhor Marcos 
José Bernardelli, no uso das atribuições de seu cargo,
 Considerando a necessidade de fi scalização e gestão da execução dos termos contra-
tuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas;
 R E S O L V E:
 Art. 1ºO servidor OSVALDO MARTINS DOS SANTOS fi ca designado para acom-
panhar e fi scalizar a execução do Contrato nº 09/2018, celebrado com a empresa Pri-
me Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, tendo como objeto a prestação dos 
serviços de administração, gerenciamento, controle de aquisição e de fornecimento de 
combustíveis, em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, etanol comum 
e óleo diesel, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema 
informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico - etiqueta e/ou 
tag - nos veículos, com leitores nos pontos de abastecimento a serem disponibilizados 
pela empresa, utilizando a tecnologia NFC (Near Field Communication).
 Art. 2º O servidor ora designado terá plenos poderes para discutir problemas relativos 
à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrên-
cias observadas e determinando o que for necessário à sua regularização.
 Parágrafo único. O servidor deverá solicitar a seu superior as decisões e providên-
cias que ultrapassarem sua competência, em tempo hábil para a adoção das medidas 
necessárias.
 Art. 3ºO servidor será responsável pelo envio da ordem de serviço e pelo seu recebi-
mento, devendo atestá-lo nas respectivas notas fi scais.  
 Art. 4º O servidor deverá zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas e pela qualidade dos serviços prestados, tendo conhecimento de todo o teor 
do ajuste e, se for o caso, do termo de referência.
 Parágrafo único.  Os documentos relativos ao contrato serão encaminhados ao servi-
dor por e-mail pela Central de Contratos e Convênios.
 Art. 5º Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato.  
 Fls. 01/02
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 Art. 6ºO servidor JOÃO BATISTA BORGES fi ca designado para substituir o servidor titular a que se refere o art. 1º nos casos de férias, ausências ou impedimentos.
 Art. 7º O servidor RODRIGO MESSIAS DOS SANTOS fi ca designado para substituir os servidores titular e suplente a que se referem os arts. 1º e 6º nos casos excepcionais 
de ausência simultânea.
 Art. 8º O servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES fi ca designado como gestor titular, e o servidor GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI, como gestor auxiliar 
do ajuste a que se refere o art. 1º, de acordo com o art. 49 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro de 2014, que trata das atribuições da Central de Contratos e Convênios da 
Câmara Municipal de Campinas.
 Parágrafo único.  Na ausência do gestor titular, o auxiliar assumirá a gestão do ajuste.
 Art. 9º.  Fica revogado o Ato da Presidência nº 53/2019, a partir da publicação deste Ato.
 Art. 10.  Dê-se ciência aos envolvidos.
 Art. 11.  Publique-se.
 Gabinete da Presidência, 1º de julho de 2020.
 

 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 
 PRESIDENTE 

   

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

  PORTARIA DA MESA Nº 97/2020 
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e
Considerando a nomeação da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras, através da Portaria da Mesa nº 51/2018,
Considerando ainda a renúncia do servidor Hugo Cardoso D'Stefano como membro da CTGC, em virtude de sua nomeação, através da Portaria da Mesa nº 73/2020, como 
Diretor-Geral Adjunto, a partir de 09 de junho de 2020,
  RESOLVE:
  Art. 1º Fica nomeada como membro titular a servidora SORAIA CONCEIÇÃO CHINARELLI, para integrar a "Comissão Técnica de Gestão de Carreiras", no período de 
1º/07/2020 a 23/03/2021.
Art. 2º Dar nova redação ao inciso III da Portaria da Mesa nº 51/2018:
  "III - Ficam nomeados como membros substitutos as servidoras BRUNA MENDES BUSO (matrícula nº 421) e ANNE CAROLINE FORSTER GARCIA DA SILVA (matrí-
cula nº 458) que serão convocadas pelo Presidente da Comissão em sistema de rodízio, para substituírem os demais membros titulares, de acordo com a ordem de designação 
estabelecida nesta Portaria."
  Art. 3º Conceder, com fundamento no artigo 111 e Anexo IV da Resolução 886 de 17 de fevereiro de 2014, função gratifi cada de Membro da Comissão Técnica de Gestão de 
Carreiras, FG1, à servidora SORAIA CONCEIÇÃO CHINARELLI,  matrícula nº 395, a partir de 1º/07/2020.   
  Art. 4º  Dê-se ciência aos envolvidos.
  Art. 5º  Publique-se.
 Campinas, 01º de julho de 2020.
 

 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 
 PRESIDENTE 

 RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA 
 PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 
 SEGUNDO-SECRETÁRIO 

   

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

  ATO DA MESA Nº   14/2020 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno;  
CONSIDERANDO solicitação da Coordenadoria de Patrimônio, em 30 de junho de 2020,
RESOLVE:
Art. 1 °  Fica alterado o Anexo Único do Ato da Mesa nº 17/2017.
Art. 3 °  Dê-se ciência.  

Campinas, 1º de julho de 2020.

ANEXO ÚNICO
TABELA DE TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO, VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL

CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO VIDA ÚTIL 
(EM ANOS)

 TAXA DE DEPRE-
CIAÇÃO ANUAL VALOR RESIDUAL

1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 15 6,66% 10%
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 10 10% 20%

1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATO-
RIAIS E HOSPITALARES 15 6,66% 20%

1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 10 10% 10%
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 10 10% 10%
1.2.3.1.1.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 15 6,66% 10%
1.2.3.1.1.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 10 10% 10%
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 10 10% 10%

1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 10 10% 10%

1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5 20% 10%

1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5 20% 10%
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 10 10% 10%

1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 10 10% 10%

1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 10 10% 10%

1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL 10 10% 10%

1.2.3.1.1.04.01 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 5 20% 10%

1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 5 20% 10%

1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 10 10% 10%
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 10 10% 10%

1.2.3.2.1.07.00 INSTALAÇÕES 10 10% 10%

1.2.4.1.1.01.00 SOFTWARE 10 10% 10%
 

 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 
 PRESIDENTE 

 RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA 
 PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 
 SEGUNDO-SECRETÁRIO 

 PROCURADORIA 

 6ª ATA DE REUNIÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR, INSTITUÍDA CONFORME ARTIGO 1º, IV, "C" E ARTIGO 94 DA RESOLUÇÃO 886, DE 17/02/2014 E 

NOMEADA POR MEIO DA PORTARIA DA MESA Nº 161, DE 20/09/2019, COM PUBLICAÇÃO NO D.O.M. DE 27/09/2019, 
P. 36. 
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           CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS 

                           Estado de São Paulo 
                              www.campinas.sp.leg.br 

6ª ATA DE REUNIÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, INSTITUÍDA CONFORME 
ARTIGO 1º, IV, “C” E ARTIGO 94 DA RESOLUÇÃO 886, DE 17/02/2014 E 
NOMEADA POR MEIO DA PORTARIA DA MESA Nº 161, DE 20/09/2019, COM 
PUBLICAÇÃO NO D.O.M. DE 27/09/2019, P. 36. No dia 03 de julho de 2020, 14h, por 
meio de comunicação telemática, reuniram-se os servidores Paulo Henrique Macera, Gilberto 
Batista Diniz Filho e Victor Ferreira, respectivamente presidente e membros designados pela 
Portaria da Mesa nº 161/2019, para continuidade dos trabalhos relativos ao Processo 
(Protocolo Interno) nº 26.462/2018. 
A Comissão deliberou o seguinte: I. designar a oitiva da testemunha Moana Martins Libertini 
Alvarenga, para o dia 08 de julho de 2020, às 14h30. II. informar que o ato instrutório 
mencionado no item I será realizado em meio virtual, por meio do aplicativo Zoom, e que no 
momento oportuno serão enviados links aos participantes para acesso, com as devidas 
orientações. III. intimar o Dr. Marcio Brasilino de Souza, OAB/SP 312391.  
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Presidente 
e pelos membros da comissão. 
 

 
_________________________________ 

Paulo Henrique Macera 
Presidente da CPPAD 

 
_________________________________ 

Gilberto Batista Diniz Filho 
Membro da CPPAD 

 
 

_________________________________ 
Victor Ferreira 

Membro da CPPAD 

 

   No dia 03 de julho de 2020, 14h, por meio de comunicação telemática, reuniram-
-se os servidores Paulo Henrique Macera, Gilberto Batista Diniz Filho e Victor Fer-
reira, respectivamente presidente e membros designados pela Portaria da Mesa nº 
161/2019, para continuidade dos trabalhos relativos ao  Processo (Protocolo Interno) 
nº 26.462/2018 .
  A Comissão deliberou o seguinte:  I.  designar a oitiva da testemunha Moana Martins 
Libertini Alvarenga, para o dia 08 de julho de 2020, às 14h30.  II.  informar que o ato 
instrutório mencionado no item I será realizado em meio virtual, por meio do aplica-
tivo Zoom, e que no momento oportuno serão enviados links aos participantes para 
acesso, com as devidas orientações.  III.  intimar o Dr. Marcio Brasilino de Souza, 
OAB/SP 312391. 
  Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo 
Presidente e pelos membros da comissão.

   _________________________________
 Paulo Henrique Macera 
   Presidente da CPPAD

   _________________________________
 Gilberto Batista Diniz Filho 
   Membro da CPPAD

   _________________________________
 Victor Ferreira 
   Membro da CPPAD 

 03 de julho de 2020 
 GILBERTO BATISTA DINIZ FILHO 

 Membro da CPPAD 

 DIVERSOS 
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE DAS ARAUCÁRIAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA E 
GERAL EXTRAORDINÁRIA  POR MEIO ELETRONICO 

Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 14.010/2020º, fi cam convocados todos os Se-
nhores Associados para a Assembleia Geral Ordinária e Geral Extraordinária a serem 
realizadas no dia 27 de julho de 2020, às 19:00 horas, em primeira convocação e às 
19:30 horas, em segunda convocação, por meio eletrônico, orientação de acesso ane-
xa, e que se realizará através da plataforma ZOOM, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia:
Pauta Assembleia Geral Ordinária; 1) Analisar e deliberar sobre as contas do exercício 
de 2019, compreendendo os meses de Abril/2019 a Março/2020; 2) Previsão orça-
mentária para o exercício de 2020/2021, incluindo Despesas ordinárias; 3) Apreciar e 
deliberar sobre propostas de investimentos e obras, bem como, defi nição da forma de 
custeio; 4) Nos termos da alínea “d”, § Segundo, Artigo 18 do Estatuto Social, ratifi car 
substituição do Diretor de Segurança e Fiscalização, até o fi nal do atual mandato; 5) 
Ratifi car decisão sobre redução da Taxa de Manutenção e seu período, bem como a 
utilização do fundo de caixa para tanto.
Pauta Assembleia Geral Extraordinária;
1)Informar andamento das ações judiciais;2) Assuntos de Interesse da Associação.

Campinas, 03 de julho de 2020.
ORLANDO MARTINS DA SILVA

Diretor Presidente
Nota :

A) Os associados poderão fazer-se representar por procurador através de instrumen-
to com fi rma reconhecida por tabelião e onde deverá estar devidamente qualifi cado 
para este fi m. (uma procuração por Associado) B) Apenas poderão participar da As-
sembleia os Associados no gozo de seus direitos civis e quites com suas obrigações 
sociais. C) Para participar da Assembleia o Associado deverá acessar a sala de reunião 
virtual no horário previsto e através do link, que será enviado a todos, na rede mundial 
de computadores. D) Solicitamos que ao entrar na sala de reunião o Associado se iden-
tifi que com seu nome completo, número de lote e quadra no residencial. E) A reunião 
virtual será gravada em mídia eletrônica e transcrita em ata posteriormente. 

 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI DRA. 
ZILDA ARNS- CNPJ: 00.300.881/0001-66 -00.300.881/0003-28 

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

   

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

DE 01/01/2019 A 31/12/2019 

Identificação da Organização Social 

Organização Social: Organização Social Associação CHANCE Internacional 

Endereço: Nelson Hossri nº 229 sobre loja – Salas 02 e 03 – Cj. Hab Vila 

Réggio – Campinas/SP CEP 13067-640 

CNPJ Matriz: CNPJ:00.300.881/0001-66 

Presidente: Luiz Fernando Ferrari 

N° do Contrato de Gestão: 010/2016 

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

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino 

no CEI Nave Mãe “DRª.ZILDA ARNS” 

 

Identificação da Unidade Educacional cogerida: 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil Nave Mãe“DRª.ZILDA 

ARNS” 

Endereço: Rua Nehme Antônio Haddad nº 375 Bairro: Parque das Indústrias 

CNPJ: 00.300.881/0003-28 

Telefone: 3265-2508 

E-mail:navemae.zildaarns@campinas.sp.gov.br 

1. Introdução:  
 

 A partir de 2010, com o funcionamento do Centro de Educação Infantil 

“Drª Zilda Arns”, iniciou-se o atendimento no bairro Parque das Indústrias a 

uma parcela da Educação Infantil do Município de Campinas, a partir de 

Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Organização 

Social Chance Internacional. O Cei Drª Zilda Arns desde a sua inauguração 

vem atendendo crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.  

 A comunidade apresenta famílias com escolaridade de nível 

fundamental, médio e superior, sendo dividido em famílias de classe social 

baixa e média, no geral são famílias de trabalhadores com filhos pequenos, 

que necessitam de um local para a educação e cuidado das crianças. Com 

estas características sociais, a comunidade do Parque das Indústrias apresenta 

um desafio relativo, em função de se efetivar uma proposta significativa para 

toda a comunidade escolar. 

2. Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Início Término 
Integral 07h00 18h00 

Parcial - Manhã 07h00 11h00 
Parcial – Tarde 13h00 17h00 

 

3. Atendimento 2019 

Agrupamento 
Proposta de Atendimento 

Inicial  
(PA I) 

Proposta de 
Atendimento Máxima 

(PA M) 
AG I  84 95 
AG II 150 169 

AG I/ II - - 
Parcial – Manhã 90 93 
Parcial – Tarde 90 93 

Total 414 450 
 

4. Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2019: 200 dias 

Dias letivos cumpridos no ano de 2019: 200 dias 
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5. Alimentação 
 
5.1. Total de Refeições Servidas/Ano 

 

Agrupamento 
Total de 

Refeições 
Servidas 1° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 2° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 3° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 4° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
servidas 
no Ano 

I 4.064 8.638 6.429 5.860 24.991 
II 36.639 50.981 38.294 39.279 165.193 
III 9.061 15.726 12.731 14.352 51.870 

TOTAL 49.764 75.345 57454 45.139 242.054 
 

6. Quadro de Recursos Humanos 

Profissional 
Quantidade 

Proposta para 
execução do 

Contrato 

Quantidade de 
profissionais na 

Unidade Educacional 
em 2019 

Diretor 1 1 
Vice Diretor  1 1 
Coordenador  1 1 
Professores 7 7 
Professor de Educação Especial 1 1 
Agentes de Educação Infantil 28 27 
Cozinheira 1 1 
Auxiliar de Cozinha 3 3 
Assistente Administrativo 2 2 
Auxiliar de Limpeza 4 4 
Portaria 2 2 
Programa Jovem Aprendiz 2 2 

 

 

 

7. Atividades desenvolvidas no ano 

 Apoiando-se nas Diretrizes Curriculares Municipais e Nacionais para a 

Educação Infantil, que nortearam nossa prática, durante o ano letivo de 2019 

objetivamos, com o nosso trabalho, atender as crianças em sua totalidade 

como ser pensante e produtor de cultura. Deste modo nos embasamos e 

alicerçamos nossa prática no tripé CUIDAR – EDUCAR – BRINCAR, frentes 

essas indissociáveis na prática do trabalho com crianças pequenas. Nossos 

espaços foram planejados e reorganizados de modo a contribuir para que as 

crianças socializassem umas com as outras e com objetos diferenciados, essa 

proposta contribuiu para que as crianças recebessem estímulos lúdicos e 

motores. 

 “A proposta pedagógica das Instituições de Educação Infantil 

deve ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de 

apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, 

à brincadeira, à convivência e a interação com as outras crianças. 
(BRASIL, 2010, p. 18)”. 

De acordo com esta diretriz, entende-se que, para que esses objetivos 

sejam alcançados é necessário que a organização das atividades no tempo e 

no espaço assegure para além do reconhecimento das especificidades etárias 

ou da utilização ampla dos espaços externos ou internos, o direito a ser 

criança, e ao reconhecimento da importância da sua participação ativa neste 

processo. O ambiente escolar deve garantir que a criança se desenvolva em 

suas múltiplas linguagens e como ser ativo de seu desenvolvimento. 

 Partindo desse pressuposto, nosso tema Gerador para o ano de 2019 foi 

“Infância, tempo de descobertas”. Para 2019propusemos a efetivação do 

projeto “escuta ativa das crianças”, em que as propostasnasciam do interesse 

das crianças, valorizando suas escolhas, de modo que, os projetos 

fossemainda mais e significativos.  

De fato isto exigiu mais da equipe, que por sua vez procurou 

mecanismos para efetivar a ação dentro dessa nova linha de pensamento: “a 

criança protagonista”. Partindo dessa escuta ativa, trabalhamos então os 

seguintes projetos:  

Projeto Texturas e Sensações(AGI-A); O Jardim de Cecília (AGI –B); 

Projeto Solidariedade, um ato de amor(AGI/II-C); Projeto Menina bonita do 

Laço de fita (Ana Maria Machado) (AGI/IIC); Projeto literário, o Pintinho que 

nasceu quadrado (Regina Chamlian e Helena Alexandrino) (AGII-A); No Mundo 

do faz de conta (AGII-A); Animais do meu quintal (AGII-B); Projeto as quatros 

estações (AGII-B); Projeto Fundo do Mar (AGII-B); Eu no mundo (AGII-C); 

Projeto no Mundo dos Animais (AGII-C); Conhecendo os sabores (AGII-D); 

Projeto A cesta de Dona Maricota (Tatiana Belinky) (AGII-E); Projeto Bom dia 

todas as cores (Ruth Rocha) (AGII-E); Projeto João e o pé de Feijão (AGIII-A); 

Projeto Valores – com base no livro O reizinho mandão (Ruth Rocha) (AGIII-B); 

Projeto Amigo (AGIII-C); Planeta terra nossa casa (AGIII-D); Projeto Totó o 

cachorro legal (AGIII-D); Projeto Fazendo arte com Tarsila (AGIII-E); Projeto O 

Pulo do Girino (AGIII-F); Projeto Dino (AGIII-F); Projeto Dandara cachos e 

caracóis (Maíra Suertegaray)(AGIII-F). 

Projeto Dengue, Não! (Todos Agrupamentos);Projeto Mascote (Todos 

Agrupamentos); Projeto desfralde (Agrupamento II); Projeto os cinco sentidos 

(Agrupamento I); Projetohorta (Todos os agrupamentos). 

Finalizamos estes projetos com nossa Expo Nave, cujaproposta foi  

oferecer aos pais um momento de contato com o que foi trabalhado com seus 

filhos durante todo o ano e também oportunizamos as crianças um momento de 

apreciação do que elas produziram durante o ano, nesta ocasião as crianças 

sinalizaram ou até mesmo relataram aos pais o que havia sido feito e a 

interação foi ainda mais efetiva. Nesta exposição,propiciamos espaços 

diversificados em que os pais e convidados puderam conhecer como a 

Educação Infantil é valiosa para o desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos 

de idade, na qual projetos significativos foram pensados e organizados tendo 

em vista os seus interesses e necessidades. As famílias puderam ter contato 

com produções ricas em detalhes percebendo o desenvolvimento da criança. 

Educação Especial  
Neste ano, o trabalho desenvolvido pela Professora de Educação 

Especial contou com a participação da professora de referência dasalae oapoio 

e acompanhamento da coordenação pedagógica, de modo a conseguir ajudar 

a criança a desenvolver-se da melhor forma possível. Foramorganizadas 

atividades a partir das propostas e do planejamento da professora de 

referência da turma, adequando-as conformeasespecificidades de cada 

criança. Com isso foram trabalhadas atividades de psicomotricidade a fim de 

desenvolver e aprimorar a coordenação motora global da criança, com 

atividades significativas e lúdicas. Estimulando o desenvolvimento cognitivo 

das crianças, trabalhamos a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora. 

Proporcionamos também experiências e o contato com diversos materiais tais 

como: papel, lápis, canetinhas, giz de cera, tinta guache, massinhas, papelão, 

tecidos e diferentes texturas. Em parceria com a professora de referência, 

iniciamos as atividades com a confecção de jogos a partir de sucata, 

estimulando as crianças a brincarem e aprenderem a criar com objetos que 

tenham em casa, de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade e 

ampliar a imaginação, estimulando a autonomia e incentivando-as ao 

aprendizado.  

Deste modo, tivemos um avanço considerável no desenvolvimento das 

crianças, constatamos isto, através de observações da criança no decorrer do 

ano todo. Foram oferecidas, adaptações, jogos específicos estruturados junto 

com as crianças e a utilização de outros recursos disponibilizados pela escola. 

Trabalhamos a questão motora a fim de desenvolver e aprimorar a 

coordenação motora global da criança com atividades significativas e lúdicas. 

Ao longo do ano seguimos com a proposta de proporcionar o contato da 

criança com materiais não estruturados e diversificados de modo a contribuir 

para a criação e desenvolvimento de sua criatividade.  

 

Projetos Coletivos  

Na educação infantil é necessário que esse olhar de busca dos 

conhecimentos, seja o ponto de partida para a ação educadora, valorizando o 

conhecimento que a criança traz consigo. Os projetos coletivos foram 

elaborados a partir de temas sobre os quais as crianças iriam tecer redes de 

significações. As atividades organizadas, abriram possibilidades para cada 

criança indagar, criar relações e conhecer a natureza cognitiva, estética, 

política e ética de seu ambiente, atribuindo-lhe significados. 

Deste modo realizamos os seguintes projetos coletivos:  

 

Adaptação  
Iniciamos o ano com o projeto adaptação. Todos os grupos foram 

recebidos com estratégias diversificadas de forma a acolher as crianças neste 



23Campinas, segunda-feira, 06 de julho de 2020 Diário Ofi cial do Município de Campinas

momento tão significativo, de muitas mudanças e de muitos desafios, afinal, 

era um ambiente novo, com pessoas desconhecidas, crianças diferentes e 

rotina nova.  Deste modo, colocamos em prática alguns pontos de nossas 

formações, em que aprendemos sobre a forma de se ouvir e acolher as 

necessidades da criança, como na abordagem de Emmy Pikler, que valoriza o 

cuidado e o respeito à individualidade da criança, o desenvolvimento por maior 

autonomia e o brincar livre. A escola foi organizada com muitas cores, 

atividades diversificadas, brinquedos e brincadeiras, músicas, roda de história, 

teatro, brincadeiras no parque e cantinhos pedagógicos no pátio, para receber 

e acolher as crianças.  

 

 

 

 

 

 

Projeto identidade  

Trabalhamos com as crianças o autoconhecimento, o conhecimento do 

outro e suas diferenças, proporcionando a consciência do eu e o outro, da 

divisão do espaço, dos brinquedos e dos adultos do grupo.  

Durante os primeiros meses a equipe organizou atividades voltadas para 

a questão do conhecimento “Eu no mundo”, meu comportamento e as nossas 

diferenças. Foram organizados cartazes, mural de fotos da família, 

estruturação de regras e combinados do grupo, organização da rotina, rodas de 

conversa sobre a importância de se respeitar os amigos e o espaço, além da  

reflexão sobre como é bom ter amigos e o quanto eles são especiais em nossa 

vida.  

Alimentação Saudável com Auto Servimento 

Em 2019 conseguimos um grande avanço neste projeto, pois se 

observou que as crianças passaram a ter maior iniciativa no momento da 

degustação de alimentos novos, o que proporcionou um menor desperdício de 

alimentos pelas crianças. Investimos em leituras de livros com o tema sobre a 

alimentação, teatros com fantoches, produção da cesta da dona Maricota, 

palestras informativas junto às famílias com a nutricionista da CEASA, contato 

com o alimento in–natura e degustação do mesmo. 

 Realizamos com as crianças momentos de culinária, trabalhos com 

cartazes, músicas e histórias contextualizadas. Também evidenciamos 

avanços quanto a escolha dos itens e quantidade de comida que as crianças 

se serviam durante as refeições. Como resultado, reduzimos o desperdício e 

conseguimos melhorar a alimentação das crianças, que até então, eram muito 

seletivas quanto ao que estavam habituadas a comer, e assim após incentivos 

passaram a experimentar novos alimentos. 

O Auto-servimento foi melhor estruturado neste ano e percebemos um 

envolvimento maior de toda a equipe para que o mesmo fosse de fato efetivo, 

proporcionando às crianças momentos de conversa sobre a escolha dos 

alimentos e sobre a importância de comer tudo o que foi preparado, pois cada 

alimento tem uma função e nos ajuda a crescer de forma saudável.  

 

 

A Psicomotricidade na Educação Infantil 

Trabalhar a motricidade tanto fina como ampla, é algo muito importante 

na Educação Infantil, no qual se encontra aflorada a criatividade e a vontade de 

desenvolver as atividades. Entretanto, como educadores, precisamos promover 

um trabalho atraente que estimule a concentração e a criatividade nos 

pequenos de forma divertida.  

Compreendemos a Psicomotricidade como uma área de trabalho que 

favorece ao desenvolvimento global da criança (físico, afetivo e cognitivo) e, ela 

está presente em todas as propostas que desenvolvem a motricidade das 

crianças, onde elas adquirem o conhecimento de seu corpo, bem como o 

domínio do mesmo. Constituindo-se como base fundamental para o 

desenvolvimento motor, afetivo e psicológico.  

 Percebemos, que a psicomotricidade é importante para o 

desenvolvimento infantil, e assim, nos vimos desafiados a continuar o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano de 2018, no ano de 2019, buscando 

aprofundamento teórico para fundamentar nossa prática junto as crianças 

Foram ofertadas às crianças atividades diversificadas, elaboradas de 

modo a compreender a necessidade de cada criança em sua especificidade. 

Elaboramos jogos, gincanas, espaços e brincadeiras em que as situações de 

coordenação motora fossem trabalhadas e exercitadas.  

 

Projeto: Eles falam e nós ouvimos (Escuta Ativa) 

“As crianças escutam a vida em cada forma, cor, e escutando os 

outros: os adultos e os da mesma idade. Elas percebem rapidamente 
como o ato da escuta – isto é, observar, mas também tocar, cheirar, 

saborear, procurar – é fundamental para a comunicação. As crianças 

são biologicamente preparadas para comunicar, estar em relação, viver 

em relação”. (ZERO, Project- Tornando visível a aprendizagem: 

crianças que aprendem individualmente e em grupo/ Reggio 

Children,2014- p 84) 

Este projeto teve como objetivo oportunizar as crianças vivências de propostas 

que nasceram da curiosidade e de suas pesquisas junto ao meio em que ela 

está inserida. Entendemos a importância de se valorizar a voz deste indivíduo 

frente as ações a serem organizadas, sendo sensível ao seu protagonismo, 

suas interações com o outro e com o ambiente. Tendo esta escuta como base 

de cada relação de aprendizagem das crianças.  

Os projetos obtiveram grande aceitação e participação das crianças e de toda a 

comunidade escolar, elas se envolveram nas propostas, realizaram 

contribuições a cerca dos assuntos, vimos o encantamento delas através de 

suas falas, de sentir-se parte de todos os processos e das atividades 

produzidas. 

Projeto: Horta 

A construção de uma horta no ambiente da Escola, foi utilizada para 

promover vivências e aprendizagens de Educação Ambiental e Alimentação 

Saudável. Além de encontrar um ambiente propício na escola, o projeto de 

criação de uma horta permitiu a multidisciplinaridade como um fator de 

integração de conhecimentos e dos próprios alunos. 

Conseguimos iniciar o projeto Horta em nossa unidade com todos os 

grupos. As crianças tiveram a oportunidade de plantar e acompanhar o 

crescimento do que havia sido plantado. Tivemos algumas dificuldades no 

percurso, mesmo realizando uma pesquisa prévia de quais sementes plantar 

em relação à época do plantio, alguns canteiros não foram adiante e tivemos 

que replantar com as crianças. Vimos que este projeto favoreceu às crianças a 

experimentarem novos alimentos e a aceitação foi muito positiva.  

Outro ponto fundamental foi que além de ocupar um espaço físico 

ocioso, as crianças puderam manusear os alimentos produzidos conhecendo-

os em sua forma in natura. Foi possível, ainda, estimular hábitos alimentares 

mais saudáveis e a preservação do meio ambiente, com o cuidado e o zelo que 

os grupos tiveram desde a preparação da terra até a colheita dos mesmos.  

 

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

Formação dos Professores e Formação dos Agentes Educacionais: 

Na educação infantil, entendemos a importância de se ter um profissional 

capacitado e qualificado para o exercício de suas práticas junto às crianças. 

Deste modo, vemos a formação continuada como uma grande ferramenta de 

aprendizagem e atualização profissional, que quando bem trabalhada e 

estruturada, colabora para o crescimento da equipe quanto ao oferecimento 

dos cuidados, atividades pedagógicase acompanhamento do desenvolvimento 

infantil. 

Portanto, é importante enxergarmos a escola como um local privilegiado 

de formação, no sentido de propiciar formações e reflexões que contribuam 

para o desenvolvimento crítico de toda a equipe. É na escola que as propostas 
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são levantadas, discutidas e concretizadas. O que nos norteia nesta reflexão e 

estruturação é o Projeto Político Pedagógico. 

 “A Unidade Educacional como espaço reflexivo se configura como 

principal lugar de constituição dos profissionais da educação. 
Reconhece – se que ela é o espaço no qual existe um coletivo que 

aprende e constrói conhecimentos que favorecem o refletir, o planejar, 

o atuar, o avaliar, o replanejar e a proposição de ações formativas 
pelas quais se consolidam os processos dialógicos no exercício da 

práxis”. (Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação 
Infantil de Campinas,2013. página 28) 

Em nossos encontros de formação realizamos atividades de leituras com 

interpretação de textos; compartilhamento das atividades desenvolvidas em 

sala, bem como a rotina, de forma a contribuir para reflexão e, portanto, 

melhora de nossa prática; organizamos também rodas de estudo sobre os  

documentos oficiais.  

Abordamos os seguintes temas com a equipe de Professoras: 

Leitura e Reflexão da nova BNCC; Leitura e Reflexão das Diretrizes Nacionais 

para educação básica; Estudo sobre Educação Especial; Estudo sobre o Brincar; 

Orientação sobre os planos de trabalhos; Orientação sobre a escrita dos 

relatórios; Filme Palestra Paulo Focc “A Educação Infantil para as crianças de 0-

6 anos”; Organização do Passeio, para o Parque do Mirim em Indaiatuba, Na 

Lagoa do Taquaral e Pedreira do Chapadão em Campinas; Orientação sobre a 

escrita do relatório trimestral de atividades; Estudo sobre a organização dos 

espaços Pedagógicos; Estudo das Diretrizes Curriculares da educação Básica 

para Educação Infantil – um processo contínuo de reflexão e ação; Palestra de 

Elizabeth Takeda sobre A Agressividade na Educação Infantil – o jogo como 

forma de intervenção; Orientação sobre a organização das salas; Leitura e 

reflexão dos relatórios individuais; Socialização e reflexão dos quadros de rotina 

e avaliação semanal; Orientação sobre o preenchimento dos diários de classe; 

Organização dos projetos e estudos do meio no 2º semestre; Abertura do II 

Seminário Municipal Curricular, com a palestra “Pensamentos e fazeres 

cotidianos da educação infantil”; Roda de conversa sobre a participação da 

unidade no II Seminário Municipal Curricular “Pensamento e fazeres cotidianos 

da educação infantil”; Leitura e Reflexão sobre a Função do Professor; 

Planejamento para a Expo Nave; Socialização da Palestra “Documentação 

Pedagógica”, palestrante Profª Elizabete Baptista de Godoy;Planejamento para a 

semana das crianças; Palestra Unicamp “Planejamento na educação infantil: em 

foco as crianças e suas múltiplas linguagens”, palestrante Profª Ms. Juliana 

Diamente Pito; Oficina de Artes – utilizando o papel. 

Abordamos os seguintes temas com a equipe de agentes de educação: 

Leitura e reflexão sobre a função do Agente de Educação Infantil; Socialização 

da Palestra “Documentação Pedagógica”, palestrante Profª Elizabete Baptista de 

Godoy; Planejamento para a semana das crianças; Palestra Unicamp 

“Planejamento na educação infantil: em foco as crianças e suas múltiplas 

linguagens”, palestrante Profª Ms. Juliana Diamente Pito; Oficina de artes – o 

papel em foco; Organização da Expo Nave; Reflexão sobre a nossa Prática 

cotidiana; Leitura e reflexão sobre a BNCC; Leitura e Reflexão das Diretrizes 

Nacionais para educação básica; Leitura e Reflexão sobre o brincar na 

Educação Infantil; Reflexão sobre o vídeo do Paulo Focci “A Educação Infantil 

para as crianças de 0-6 anos”; Reflexão sobre o vídeo “Para Além da sala de 

aula”; Leitura e reflexão sobre Corpo e Movimento na Educação Infantil; Leitura e 

reflexão sobre o espaço como terceiro educador; Organização dos espaços 

coletivos; Oficina de TNT e brinquedos de pano; Palestra de Elizabeth Takeda 

sobre A Agressividade na Educação Infantil – o jogo como forma de intervenção; 

Recreação, o que podemos esperar?; Artes cores e Texturas, leitura e reflexão; 

Estudo sobre as práticas: Modo de cuidar das crianças, como falar com as 

crianças e como entender as crianças; Roda de conversa sobre  a participação 

da unidadeno II Seminário Municipal Curricular “Pensamento e fazeres 

cotidianos da educação infantil. 
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Formação coletiva 

Em janeiro foi organizada uma formação sobre contação de histórias 

para a equipe com a palestrante Melissa Alachev, em que tratamos alguns 

pontos a serem considerados para se ter um bom projeto de contação de 

histórias, por exemplo, como planejar a sua ação, quais materiais usar para 

envolver e chamar a atenção das crianças, como estruturar perguntas de 

fixação do conteúdo da história e como escolher os livros adequados para cada 

faixa etária. Ao final, a equipe recebeu o desafio de elaborar uma atividade de 

contação de história, discriminando objetivos, justificativa e metodologia. 

No dia 06 de Maio de 2019, recebemos a palestrante Elizabeth Takeda 

para ministrar uma palestra sobre: “A agressividade, o jogo como forma de 

intervenção”. Assistimos ao vídeo: “As crianças imitam os adultos”, que nos 

trouxe a questão dos exemplos e como as crianças seguem aquilo que 

vivenciam, sendo reflexo das atitudes de seus pais. A palestrante perpassou 

um pouco sobre os estágios de desenvolvimento na visão de Piaget e 

Vygotsky, para tentarmos entender como devemos organizar nossa prática 

com as crianças. 

No dia 31 de julho contamos com formação coletiva de Primeiro Socorros e 

Brigada de Incêndio onde recebemos orientações de como proceder diante das 

necessidades que pudessem surgir em nossa rotina.  

 

RPAI  

Em nossa RPAI do dia 25 de janeiro de 2019, reunimos a equipe para tratar do 

planejamento do ano de 2019, onde decidimos sobre o tema gerador, quadro 

de metas, sugestão de temas para os momentos de formação continuada, 

sugestões de projetos e construção do calendário da unidade. 
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 Nossa proposta pedagógica foi elaborada em conjunto com toda equipe. 

Neste dia nos reunimos em nosso pátio em um grande círculo para planejar as 

ações do ano, a equipe já havia sido comunicada e desafiada a trazer algumas 

sugestões de temas dentro da temática de crianças e descobertas. Toda a 

equipe trouxe contribuições de temas pertinentes a proposta, diante disto 

realizamos uma apresentação dessas sugestões: “A Curiosidade da criança é 

uma ponte para o seu conhecimento”; “O caminho se faz caminhando”; 

“Resgatando valores em parceria com as famílias”; “O caminho da criança é 

feito de curiosidade”;  “A construção do conhecimento no cotidiano Infantil” – 

monitora Socorro; “Descobrindo os mundos do Porquês” e “Infância, tempo de 

descobertas”. Aos poucos fomos discutindo os temas e vendo todas as 

possibilidades de exploração e trabalho, e após a explicação de cada tema a 

equipe percebeu que todas elas traziam a questão do protagonismo da criança 

de forma evidenciada, em que priorizaríamos e valorizaríamos seu processo de 

aprendizagem e suas escolhas. A equipe decidiu então, pelo tema “Infância, 

tempo de descobertas”. 

Continuamos a RPAI com a leitura das regras e combinados relacionados à 

organização de nossa escola. Demos destaque ao tratamento adequado 

referente aos cuidados das crianças, a importância de se comunicar as faltas 

e/ou atrasos para a organização do trabalho da equipe gestora, a importância 

do uso de vestimentas adequadas, uso dos itens de EPI (Equipamento de 

Proteção Individual), uso de toucas no refeitório e cuidados relacionados à 

higiene. Seguimos a reunião com o convite feito a equipe para participarem da 

CPA e Conselho de Escola, explicando a importância desses dois órgãos e o 

porquê da necessidade de se ter toda a equipe envolvida. 

No dia 28 de junho realizamos nossa RPAI com o intuito de avaliarmos nosso 

primeiro semestre em vista dos projetos e metas contidos em nosso Projeto 

Pedagógico. Iniciamos com a explicação sobre o que é a RPAI e a sua função 

em nossa escola. Em seguida, partimos para a avaliação do que foi 

desenvolvido com as crianças no primeiro semestre de 2019, valorizando não 

só as conquistas, mas também, todos os desafios encontrados neste percurso. 

Seguimos a reunião com a leitura de nosso PP mostrando à equipe, os 

fundamentos das ações desenvolvidas com as crianças. Perpassamos pelos 

projetos que compõem nosso PP, explicando cada um para a equipe. Com 

isso, pudemos ver que o Projeto Horta foi o único que não conseguimos  

manter dentro do planejamento e por isso foi necessário organizar o mesmo 

para o segundo semestre. Continuamos a RPAI com a leitura do quadro de 

metas, lendo, em conjunto com o grupo, cada uma. A Diretora Christiane 

finalizou a reunião com uma mensagem, para a equipe, de incentivo e de bom 

ânimo, para as ações a serem desenvolvidas no segundo semestre.  

Em nossa RPAI do dia 13 de dezembro de 2019 reunimos a equipe para tratar 

da avaliação do Projeto Pedagógico. Perpassamos pelo quadro de metas de 

2019 avaliando cada item. Observamos que em alguns projetos não 

conseguimos avançar conforme tínhamos previsto, por exemplo, o “projeto 

horta”, que, embora tenha tido acompanhamento da equipe, alguns canteiros 

não conseguiram progredir e em algumas situações tivemos que realizar o 

plantio novamente. Em relação ao “Projeto escuta ativa”, conseguimos 

progredir de forma significativa conforme a avaliação da equipe, inclusive, o 

tempo do projeto acabou sendo mais longo porque as crianças se envolveram 

e tiveram bastante interesse. Percebemos que conseguimos avançar na 

valorização das descobertas e da curiosidade das crianças dentro do projeto 

Escuta Ativa, valorizando o seu protagonismo na construção de seu 

desenvolvimento de forma positiva.  

Com relação à meta “Relação família e escola, estruturar a comunicação 

junto as famílias”, o nosso maior instrumento de comunicação foi o caderno de 

recados, uma vez que as famílias não estavam na escola o tempo todo para 

acompanhar o trabalho que era feito. As reuniões de CPA e Conselho de 

Escola também contribuíram para essa comunicação e acompanhamento das 

práticas junto as crianças, para as representantes da equipe, foi tão motivador 

fazer parte desses momentos que elas incentivaram as demais a se 

inscreverem para participar no ano seguinte, pois entenderam a importância 

desse colegiados. Ainda em relação a estabelecer uma comunicação mais 

efetiva junto às famílias, organizamos uma reunião com os pais de matrículas 

novas, de modo a ajudá-los a entender como é se dá o processo de adaptação 

das crianças, como é o trabalho Pedagógico desenvolvido com as crianças.  

c) Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de 
Escola, CPA e outros), com as famílias/entorno. 

 A parceria entre família e escola é importante, entendendo essa máxima, 

procuramos durante o ano de 2019 estratégias que efetivassem a participação 

das famílias no contexto escolar de seus filhos e o acompanhamento dos 

trabalhos realizados em nossa unidade. Envolvemos as famílias em todos os 

projetos, enviamos resumo do que estava sendo trabalhado em sala com as 

crianças e eles participaram de forma efetiva das atividades enviadas para 

casa. 

 Convidamos as famílias para nossas reuniões de CPA e Conselho de 

Escola, notamos grande envolvimento, participação efetiva dos pais 

contribuindo com perguntas, opiniões e relatos que nos ajudaram a validar e a 

pensar em estratégias para melhorar nossa prática.   

 Durante este ano realizamos os encontros da CPAs – Comissão Própria 

de Avaliação uma vez por mês. Os temas avaliados e debatidos estavam 

relacionados ao quadro de metas do ano vigente, dentre eles citamos: O que é 

CPA? Apresentação da proposta pedagógica; A importância da socialização 

entre agrupamentos; Tempos e espaços na educação infantil; O porquê se 

trabalhar com projetos na educação infantil; A musicalização na educação 

infantil; A inclusão e seus desafios; Por que se trabalhar a autonomia na 

educação infantil?; Por que se trabalhar com cantos de interesses na educação 

infantil? e A importância de se avaliar. 

 Durante o ano realizamos três reuniões de família e educadores com o 

intuito de orientar e buscar a interação da família no contexto escolar de forma 

a contribuir para o desenvolvimento das crianças e a organização escolar. No 

fim do ano realizamos uma reunião com os pais de matrículas novas, a fim de 

ajudá-los a entender como funciona a organização da escola, como são 

trabalhados os projetos em nossa unidade, o que esperar do desenvolvimento 

de seus filhos e quais os horários de funcionamento. Nesta reunião também 

conversamos sobre a alimentação escolar, o transporte escolar, o caderno de 

recados, a parceria família e escola, a participação dos pais nas atividades de 

nossa escola, os pertences das crianças e as mordidas e os conflitos. 

 Organizamos os seguintes eventos: Palestra com a nutricionista da 

Ceasa Kátia Meire Prata Souto, sobre alimentação saudável no berçário; 

Palestras “Doenças Respiratórias” e “Orientação da prevenção à Cárie” em 

parceria com o posto de saúde São Cristóvão; Festa da Família “Minha Infância 

Querida”, onde recebemos as famílias para um momento diferenciado em 

nossa unidade; Expo Nave, em que foram expostos os projetos trabalhados 

durante o ano e as famílias puderam ver como foi desenvolvido o trabalho com 

as crianças em nossa unidade escolar; Tivemos por fim, nossa festa de 

encerramento de semestre em que as famílias participaram dos momentos de 

apresentações de seus filhos. 
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8. Quadro de metas 

 

Meta Prevista no 
Contrato de Gestão  

Principais Ações desenvolvidas 
para alcance das metas 

Análise do 
Processo e 
Resultados 

Integração dos pais e 
investimento na 
implementação do 
Projeto Político 
Pedagógico e 
acompanhamento do 
mesmo pelas famílias 
e profissionais da 
Unidade Escolar. 
Relação família e 
escola 
 

-Foram organizados momentos da Família 
em contexto escolar como Exposições, 
eventos escolares e acompanhamento de 
calendário mensal  fixado no mural da  
escola e enviando mensalmente no 
caderno de recado conta as atividades a 
serem desenvolvidas.  
-Participação das atividades dos projetos. 
- Reuniões de CPA e Conselho de Escola. 
- Reunião de Pais com as famílias de 
crianças ingressantes no ano de 2020. 

Meta atingida em sua 
totalidade 

Valorização da 
autonomia da criança 
no contexto escolar. 

- As crianças passaram a ter maior autonomia 
no processo de escolha dos espaços 
organizados em nosso pátio que continham 
propostas pedagógicas diversificadas.  
- Em sala, incentivamos as crianças a falarem 
o queriam, compreender e respeitar o espaço 
coletivo junto aos colegas de sala. 
- Trabalhos focando a aquisição  linguagem.  
-Percebemos uma melhora no processo de 
higiene bucal, cuidado com o corpo e com os 
espaços da escola 
 
 

Meta atingida em sua 
totalidade 

Respeito à dignidade, 
ritmo e identidade das 
crianças. 

Conseguimos dar continuidade ao 
desenvolvimento do projeto “escuta ativa”, 
de modo a valorizar o lugar de fala das 
crianças. Neste ano demos continuidade 
às práticas desse projeto e vimos uma 
crescente de projetos que nasceram da 
fala e do interesse das crianças. . 

Meta atingida em sua 
totalidade 

Responsabilidade pela 
alimentação saudável das 
crianças 

Utilizamos de recursos multimídia, filmes e 
conversas sobre o tema alimentação 
saudável com as crianças; momentos de 
roda de conversa junto com a equipe de 
cozinheiras da nossa escola. 
Recebemos a nutricionista responsável 
pela nossa Unidade, que trouxe uma 
palestra às famílias sobre os problemas 
relacionados a oferta de alimentos 
inadequados para as crianças. 
O auto servimento também contribuiu para 
a proposta de alimentação saudável, onde 

Meta atingida em sua 
totalidade 

 
 

as crianças eram incentivadas a colocar 
em seus pratos o que estava sendo 
servido.  
No Projeto Horta conseguimos plantar e 
acompanhar o crescimento das mudas 
junto com as crianças, que ao decorrer do 
tempo, foram estimulas a comerem o que 
haviam plantado.  

Envolver os Pais no 
contexto escolar e 
proporcionar 
oportunidades em que 
eles possam ser 
instruídos quanto a 
assuntos relacionados 
ao desenvolvimento 
infantil e organizar 
meios para que eles 
tenham acesso as 
vivências e produções 
das crianças. 

Reuniões (de pais, de Conselho de Escola 
e CPAs) 
 
Parcerias Intersetoriais com: NAED 
Sudeste, Guarda Municipal, Ceasa 
Campinas e Posto de Saúde São 
Cristóvão,havendo reuniões pedagógicas, 
orientações e palestras,informativas para 
as famílias e equipe da unidade 
 
Solicitação de participação dos pais em 
atividades da turma. 

Meta atingida em sua 
totalidade 

 

 

9. Execução Orçamentária e Financeira 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria das 
Despesas Valor Planejado Valor Executado Resultado Percentual 

Executado 

Recursos Humanos R$  2.091.946,27 R$  1.745.622,67 
83,44% - Recursos não 
utilizados no total  ref. reserva 
para final do Contrato;   

Rec. Humanos - 
Encargos R$ 719.960,36 R$  614.539,29 

85,36% - Recursos não 
utilizados no total  ref. reserva 
para final do Contrato;   

Mat. Consumo R$  102.171,77 R$  46.828,18 

45,83% - Os valores calculados 
contemplavam um ano de 
atendimento e conseguimos 
melhores preços com a 
concorrência, porém foram 
necessários maiores gastos 
para o suprimento das 
necessidades apresentadas. Foi 
aplicado o critério da 
economicidade com qualidade.  

Serviços e Outros R$  31.793,50 R$  20.485,84 

64,43% - Dentro dos valores 
projetados não foram 
necessários outros Prestadores 
de Serviços durante o ano de 
2019. 

Bens Duráveis R$  8.750,00 R$   0,00 0% - Não tivemos gastos nesta 
área – Esta área é excepcional. 

Manutenção R$  38.043,41 R$   7.520,12 
19,77% - Em 2019 houve 
poucas e pequenas ocorrências 
de necessidades Urgentes e 
Imprevisíveis em Manutenções. 
81 37% V l ã tili d

Resumo Orçamentário e Financeiro:  

Saldo Anterior 2018 R$      438.931,70 
Valor Repassado em 2019 R$   2.478.336,67 
Valor Rendimentos em 2019 R$         14.159,51 
Valor das Despesas em 2019 R$   2.434.996,10 
Saldo para o próximo Exercício 2020 R$      496.430,78 
 

 

 

 

10. Conclusão 

 Concluímos que em 2019 o Projeto Pedagógico foi realizado conforme o 

planejado. Neste ano, nos desafiamos a buscar mecanismos diversificados, de 

forma a contribuir para o desenvolvimento integral das crianças. Realizamos 

reflexões a cerca de assuntos relacionados à nossa prática diária com as 

crianças, e assim, vimos o quanto nosso trabalho foi potente em resultados. Os 

projetos desenvolvidos foram satisfatórios e vimos como as crianças 

aprenderam sobre os assuntos vivenciados nas atividades propostas. De fato, 

houve algumas necessidades de modificações e reorganizações de ideias e 

planejamentos enfatizando a participação e necessidades das crianças, além 

do fortalecimento da parceria entre a escola e a família. A escuta ativa foi uma 

dessas reorganizações. Neste processo de escuta ativa, a equipe, a partir de 

levantamento de hipóteses através da observação dos interesses e da 

curiosidade das crianças, elaboraram projetos, em que as crianças 

deslumbraram-se, visto que a participação nas atividades que foram propostas 

era grande e as crianças partilharam o que estavam pesquisando, realizaram 

apresentações para os outros grupos e exposição das atividades 

desenvolvidas fixadas dentro das salas. E ao final, em nossa avaliação, 

percebemos o quanto fez a diferença explorarmos a questão do protagonismo 

infantil. 
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 Preocupamo-nos em respeitar a realidade e necessidade das crianças, 

pois entendemos que as mesmas são sujeitos que possuem suas 

singularidades e estão inseridas numa sociedade na qual participam de uma 

cultura e de um contexto familiar.  

 As metas foram atingidas e bem encaminhadas. Acreditamos que o 

fortalecimento do trabalho coletivo da Unidade tem contribuído com o 

crescimento e com a estruturação de um processo de ensino e aprendizagem 

potente, que valorize cada dia mais a criança em seus desafios, vivências e 

aprendizados, articulando-se com o cuidar, brincar e o educar.  

 

Campinas, 19 de junho de 2020. 
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Aristodemo Pinotti 

Endereço: Rua Antônio Benedito Guerreiro, 217 Vila Réggio – Campinas/SP - CEP: 13067-
615 

CNPJ do CEI: 00.300/0004-09 

Telefone: (19) 3282-5065 

E-mail: navemae.joseapinotti@campinas.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução: 

Fundação e Inauguração do CEI Nave Mãe Prof. José Aristodemo Pinotti 

Em 17 de abril de 2008, na gestão do prefeito Dr.Hélio de Oliveira Santos e o secretário 

de Educação Graciliano de Oliveira Neto, foi realizado a inauguração do terreno, 

simbolizando o início da construção da Nave Mãe na Vila Réggio. 

A comunidade apresentava grande necessidade de atendimento escolar devido à demanda 

de crianças. A unidade veio como uma conquista para suprir tais indícios e minimizar o 

déficit de vagas acumulado. 

Dezoito dias depois da morte do patrono Pinotti, em 19 de julho de 2009, foi inaugurada a 

unidade escolar CEI Profº José Aristodemo Pinotti, que levou seu nome em sua 

homenagem, onde, inclusive seus familiares, participaram do evento de inauguração. 

Características Socioeconômicas e Culturais da Comunidades Escolar 

O Centro de Educação Infantil Prof. José Aristodemo Pinotti atende crianças da 

comunidade Vila Réggioe das comunidades circunvizinhas: Vila Pe. Anchieta, Vila 

Francisca, Núcleo Res. Boa Vista (I e II), Pq. Shalom (I e II), N. Res. Francisco Amaral, 

Bairro Sete de Setembro, Núcleo Res. Portelinha, N. Res. Beira Rio, N. Res. São Luiz, N. 

Res. Padre Josimo, Pq. Família – CDHU, N. Res. Rosália (I, II, III e IV). 

Os moradores desses bairros são em sua maioria, de classe média baixa e possuem, de 

modo geral, escolarização até o ensino médio. Residem em casas de alvenaria em ruas 

asfaltadas e muitas afirmam que sobrevivem de atividades informais. 

 

A Vila Régio, onde o Centro de Educação Infantil Prof. José Aristodemo Pinotti está 

localizado, é um bairro do distrito de Nova Aparecida, em Campinas, tendo ao sul o Núcleo 

Residencial Boa Vista, a leste o Parque Via Norte e a noroeste a Vila Padre Anchieta. 

O CEI Nave Mãe Professor José A. Pinotti, está localizado próximo ao complexo 

penitenciário Ataliba Nogueira, com aproximadamente 9.000 (nove mil) detentos. 

O bairro onde o CEI está inserido é pequeno, em terreno plano e com poucas atividades 

comerciais, porém está cercado por bairros com maior infraestrutura. No entorno do CEI 

encontramos: mercados, padaria, loja de roupas e salão de cabeleireiro. Nos bairros 

vizinhos contamos com creches e escolas particulares, praça de esporte que oferece 

atividades de ginástica ao ar livre, quadra de futebol de areia, playground, centro cultural 

com Lian Gong (sistema de prática corporal oriental), ginástica chinesa, Ballet, lutas e 

teatro. 

O Espaço Cultural Maria Monteiro é utilizado quando necessário para reuniões com a 

população, um espaço para uso público. Temos posto de saúde (localizado no Jardim 

Rosália) e unidade de pronto atendimento localizado próximo da região do CEI, além disso, 

contamos com saneamento básico, tratamento de água e rede de esgoto, energia elétrica 

e coleta de lixo. 

A região onde está inserida a comunidade Vila Régio é também caracterizada por uma 

área de horticultura, um dos fatores de geração de renda é a agricultura familiar. 

2. Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período 

 
Inicio Término 

Integral 07h00 18h00 



28 Campinas, segunda-feira, 06 de julho de 2020Diário Ofi cial do Município de Campinas

 

 

 

 

Parcial – Manhã 

 
07h00 11h00 

Parcial – Tarde 

 
13h00 17h00 

 

3. Atendimento 2019 

Agrupamentos Faixa Etária 
*Proposta de 

Atendimento 2019 

Crianças 
Atendidas em 

2019 

AG I Integral 

Crianças de até um ano 
e seis meses, 
completos até 28/02 
no ano 

da matrícula; 

105 Crianças 102 Crianças 

AG II Integral 

Crianças de um ano e 
sete meses até três 
anos e três meses, 

completos até 28/02 
no ano da matrícula, 

182 Crianças 179 Crianças 

AG III Parcial 

Crianças três anos 
quatro meses até cinco 
anos e onze meses, 

completos até 31/03 
da matrícula. 

219 Crianças 219 Crianças 

TOTAL -- 

 

506 Crianças 

 

500 Crianças** 

 

 

 

*Conforme replanejamento realizado em Julho/2019. 

**Demanda de cadastro inexistente para o preenchimento de todas as vagas. 

 

4. Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2019: 200 dias 

Dias letivos cumpridos no ano de 2019: 200 dias 

5. Alimentação 

        Total de Refeições Servidas/Ano 2019. 

Agrupamento 

Total de 
Refeições 
Servidas 

1° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 

2° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 

3° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 

4° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
servidas no 

Ano 

I 1.615 7.832 6.791 3.528 19.766 

II 21.925 50.858 40.211 28.900 141.894 

III 10.176 26.596 21.008 20.392 78.172 

TOTAL 33.716 82.286 68.010 52820 239.832 

 

6. Quadro de Recursos Humanos 

Profissional Quantidade Proposta 
para execução do 

Contrato 

Quantidade de profissionais 
na Unidade Educacional em 

2019 

Diretor educacional 1 1 

Vice-diretor 
educacional 

1 1 

Coordenador 
Pedagógico 

1 1 

 

Professor 8 8 

Professor de Ed. 
Especial. 

1 1 

Agentes de Ed. 
Infantil/monitor. 

28 28 

Cuidador 2 2 

Cozinheira ou 
merendeira 

1 1 

Ajudante de cozinha ou 
auxiliar de cozinha 

3 3 

Porteiro ou vigia ou 
guarda ou zelador* 

0 0 

Assistente 
administrativo ou 
auxiliar administrativo 

2 2 

Servente de limpeza ou 
auxiliar de serviços 
gerais 

4 4 

* Não há necessidade de contratação do profissional de portaria (Porteiro) na Unidade Escolar. 

 

7. Atividades desenvolvida no ano de 2019: 

7.1. Síntese do trabalho pedagógico desenvolvido no ano. 

Tema Gerador: “Descobrindo o Mundo Através das Histórias”. 

Os projetos de trabalho elaborados para o ano de 2019 tiveram como principal propos

planejar ações pedagógicas relativas ao tema gerador, a serem trabalhada ao longo do

letivo. As principais ações de cada projeto foram baseadas na BNCC – Base Nacional 

Curricular Comum, de acordo com os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na 

Educação Infantil, conforme segue: 

 

 
  

 Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em 

relação à cultura e às diferenças entre as pessoas (BNCC, p. 38). 

 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais (BNCC, p. 38). 

 

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das 

atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e 

dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 

decidindo e se posicionando (BNCC, p. 38). 

 Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na 

escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia (BNCC, p. 38). 

 Expressar, como sujeito criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio 

de diferentes linguagens (BNCC, p. 38). 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências 
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de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar 

e em seu contexto familiar e comunitário (BNCC, p. 38). 

Com relação ao tema gerador do PP do CEI Nave Mãe Prof. José Aristodemo Pinotti 

“Descobrindo o Mundo Através das Histórias’, objetivamos despertar na criança a 

curiosidades, o desejo de pesquisar e descobrir o mundo a qual está inserida, de forma 

divertida, contextualizada e dinâmica, desenvolvendo assim a imaginação, o raciocínio 

lógico a criatividade e a valorização da leitura como fonte de novas descobertas e 

aprendizados. Segundo Barros, a ligação dos livros à criança tem forte conexão, “pois 

esses divertem, estimulam a imaginação, desenvolvem o raciocínio e permitem uma melhor 

compreensão de mundo” ( 2013, p. 11) 

Priorizamos em cada proposta trabalhada com as crianças no CEI, os cuidar, o brincar e o 

educar. Consideramos a criança como protagonista de todo o processo educativo, sendo 

capaz de estabelecer relações e novas experiências com o mundo ao seu redor. 

As vivências exploradas pelos professores em cada projeto, tiveram como objetivo 

ampliar e potencializar o olhar da criança como um ser investigador e explorador em suas 

diversas linguagens, como: expressivas, comunicativas, cognitivas, éticas, lógicas, 

imaginativas e racionais. 

Referência Bibliográfica: 

 BARROS, Paula Rúbia Pelloso Duarte. A contribuição da literatura infantil no 
processo de aquisição da leitura. 2013. 53p. Monografia apresentada ao Centro 
Universitário Católico Salesiano Auxilium – UNISALESIANO, Lins-SP, para 
graduação em Pedagogia, 2013 

 

 

 

7.2. As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das ações educacionais 

vivenciadas entre as crianças e adultos nos tempos e espaços educativos. 

As ações educacionais vividas com as crianças da unidade escolar no ano de 2019 foram 

planejadas tendo em vista o Projeto Gerador “Descobrindo o Mundo através das 

Histórias”. Através da proposta do "brincar" proporcionamos às crianças: 

 . Novas oportunidades de exploração do ambiente escolar e conhecimento do próprio 

corpo: através de estímulos proporcionando experiências práticas, partindo de atividades 

pedagógicas como: Estudo do meio, conhecendo e explorando todas os espaços ambientes 

da escola incentivando o cuidado, a valorização e o uso correto de cada ambiente de 

forma segura, divertida e social, contextualizando com os cuidados com o seu corpo 

através de orientações na Rodas da Conversa, Roda da história, Roda da música, Roda da 

descoberta, brincadeiras dirigidas, e livres e durante as práticas do dia a dia na vivência 

da rotina escolar. 

 . Investigação e novas descobertas do mundo no qual está inserida: através de 

atividades de pesquisas em livros e histórias familiar, construções de brinquedos, objetos 

histórico e do dia a dia da vida da criança e família, músicas, brincadeiras direcionadas a 

estas experiencias tanto nas atividades dentro da escola quanto com a participação da 

família na relação familiar e na  

 . Estimulamos a coordenação motora desenvolvendo em aprendizados, a atenção, a 

concentração, o raciocínio lógico, noções de tempo espaço, quantidades, lateralidade 

e construção do letramento: através do projeto coletivo “Psicomotricidades na escola”, 

realizado através das ações: atividades de movimentos corporais com danças, jogos 

esportivos na quadra da escola, ginásticas elaborais e técnicas de respiração, nos espaços 

ambientes das sala de referências, no pátio da escola no chão nas mesas e armários 

 

 
  

adaptados à altura da crianças trabalho de estímulos por meios de desenhos, jogos, 

brinquedos, objetos estruturados, não estruturados, atividades de registros na 

construção dos portfólios, construção de brinquedos e painéis, que estimularam 

movimentos de coordenação motora fina e global; apresentação de teatros de histórias 

cantadas e  

 . Trabalhamos a conscientização dos valores individuais e coletivos, além do 

desenvolvendo da autonomia, a socialização entre as crianças/criança, criança/ 

adultos e o uso dos diferentes tipos de linguagens: Partindo das ações com projetos 

individuais e coletivos cujo os temas foram: Maleta viajante (em interação família e 

escola); Horta e alimentação saudável; Rodas da conversa/música/ história/ descobertas; 

Passeio com estudo do meio; Apresentação teatral com histórias e músicas apresentadas 

pelas professoras, as agentes educacionais e pelas crianças; Brincadeiras e brinquedos 

direcionados a ações contextualizando com o tema trabalhados; Conversas coletivas e 

individuais em busca de estratégias, durante as resoluções de conflitos e problemáticas 

na relação criança e criança e criança e adultos; projetos contextualizando com a rotina e 

combinados nas vivências das relações escolar; Atividades nos espaços ambientes com 

dinâmicas direcionadas a autoestima, o cuidados afetivo com você e com o outro e o 

cuidado e valorização dos seus pertences, os dos colegas e da escola como todo; E 

estratégias de contextualização com todos os projetos trabalhados durante o ano. 

 

A prática em sala de aula foi desenvolvida através de atividades que tiveram como 

referência os seguintes eixos: movimento, música, arte, linguagens, natureza e sociedade 

e raciocínio lógico matemático. 

  Construímos espaços e ambientes com vivências e momentos de: 

 

 
  

 . Roda de música; 

 . Roda de história; 

 . Roda da conversa; 

 . Brincadeiras e brinquedos dirigidos e livres, como o faz de conta; 

 . Experiências e vivências sociais, além do contato com diversas texturas de objetos, 

papeis, tintas, giz de cera e de lousa, livros revistas alimentos; Pesquisa: Registro em 

construções de portfólios, painéis, brinquedos e objetos construídos através de materiais 

recicláveis; leituras e releituras de história, de imagens, de receitas, de poemas, de 

músicas de calendários de abjetos e brinquedos construídos pelas famílias; jogos de 

raciocínios lógicos, de intenção social, de letramento, de múltiplas linguagens e de 

motricidades fina e ampla etc; 

. Apresentações teatrais, que foram realizados pelas educadoras e crianças 

semanalmente às sextas-feiras, as crianças vivenciaram momentos de imaginação, alegria, 

diversão e novas descobertas artísticas. 

. Passeios com estudo do meio, estimulando a socialização e interação família escola e 

criança/criança e criança/adulto e ambientes da natureza. 

 

Em relação aos cuidados, estimulamos as crianças: 

 . Cuidarem do seu próprio corpo; 

 . Cuidarem do colega; 

 . Adquirirem autonomia; 
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. Identificar e valorizar a sua identidade; 

 . Desenvolverem uma alimentação saudável e o auto servimento (para o Agrupamento III); 

 . Adquiriremos hábitos de higiene: escovação e higiene bucal, lavar as mãos, antes e após 

as refeições, após as brincadeiras e o uso correto do banheiro; 

 

 

 

7.3. Educação Especial 

A Professora de Educação Inclusiva da unidade educacional deu todo apoio pedagógico 

especializado aos alunos com deficiência e também aos professores, com objetivo de 

desenvolver atividades práticas educacionais inclusivas que visaram à formação integral 

da criança. 

Os Projetos da unidade educacional foram desenvolvidos a partir das necessidades da 

Infância e da Educação Inclusiva, tendo como base os eixos da educação infantil que tem 

como finalidade o desenvolvimento dos aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

O Plano de Trabalho da professora de Educação Especial/ Inclusiva foi realizado de 

forma democrática e colaborativa em concordância ao planejamento da professora titular 

da sala com a busca de estratégias para adaptação de atividades que facilite e contribuam 

para um melhor desenvolvimento tanto do aprendizado quanto da inclusão das crianças 

com alguma necessidade especial. No plano foram propostas de atividades que 

aprimoraram as estratégias já existentes de inclusão como o Projeto “Escola aberta” e 

 

 

 

 
  

Passeios com Estudo do Meio, com objetivos de desenvolver alegria em vivenciar 

recreação, diversão, socialização e autovalorização. Partindo das atividades de ações: 

oficinas, festas e passeios, visando à construção da autonomia e a integração social da 

criança e da família dentro e fora do ambiente escolar. O trabalho efetivo realizado com 

as crianças de Atendimento Educacional Especializado (AEE) foi tema de reflexão da 

equipe pedagógica, por meio de estudo de caso com objetivo de aprimorar o atendimento 

das necessidades da criança público-alvo de educação inclusiva da escola. Entendemos que 

a troca constante de saberes entre professores, coordenador, diretor, crianças e pais, é 

um excelente instrumento para integração da criança na escola e para os avanços na 

aprendizagem. Deste modo, a equipe pedagógica da unidade escolar desenvolveu 

atividades que visaram à inclusão e a igualdade de direitos das crianças. Diversas revisões 

teóricas, em conjunto com a legislação vigente e os estudos acerca da educação infantil e 

as concepções de criança, contribuíram para que a criança deficiente assumisse seu papel 

de cidadão de direitos, afinal, “como nos ensinou Arendt (1997), a criança é a 

possibilidade de que esse amanhã seja melhor, desde que não a abandonemos e a 

excluamos, com tudo o que ela traz de novo e surpreendente, na originalidade de seu ser e 

na singularidade imprevista de seu viver” (MANTOAN, 2006, p.185 apud DRAGO, 2011, p. 

72). 

 

 

Referência Bibliográfica: 

 MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Igualdade e Diferença na escola: como andar no 
fio da navalha. In: ARANTES, V. A. (Org.). Inclusão Escolar. São Paulo: Summus, 
2006. 

7.4. Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços: 

 

 

 
  

O espaço reservado à formação continuada no CEI foi dedicado ao planejamento, a 

reflexão e a avaliação visando à construção de conhecimentos que possibilitaram subsidiar 

o fazer pedagógico a partir de demandas definidas no grupo, objetivando a qualidade na 

prestação do serviço de atendimento as crianças e a comunidade escolar. 

Durante o ano trabalhamos com encontro semanal às segundas-feiras com as professoras 

e às quartas–feiras com as agentes de educação infantil/monitores.  

Estes encontros proporcionaram para a equipe estratégias que contribuiram para a 

prática diária com as crianças, para construção e realização dos projetos, para os 

planejamentos, replanejamento durante o ano letivo e busca de resolução para as 

dificuldades de aprendizados das crianças encontradas. As formações foram planejadas, 

executadas e avaliadas pela coordenadora pedagógica e pela equipe educativa onde 

favoreceu em melhoramento das estratégias e dos temas a serem discutidos durante as 

formações. 

A coordenadora foi a mediadora das construções coletivas do grupo, promovendo 

momentos de trocas de experiências, diálogos, planejamento e organização de eventos; e 

planejamento, avaliação e discussão sobre o desenvolvimento do Projeto Político 

Pedagógico. 

As Reuniões de formações foram registradas em ATA, datadas e assinadas pelos 

participantes. Os principais assuntos e temas discutidos foram: 

 BNCC – Base Nacional Comum Curricular; 

 Diretrizes Municipais de Campinas; Diretrizes Curriculares para a Educação 

Infantil; 

 Caderno Espaços e Tempos na Educação das Crianças; 

 

 O Trabalho do Professor na Educação Infantil- (Zilma Ramos Oliveira, 2012); 

 Currículo na Educação Infantil – (Vitória Faria e Fátima Salles, 2012); 

 As Cem Linguagens da Criança vol. 1 e 2 (Carolyn Edwards, LellaGandini e George 

Forman, 2016), 

 Avaliação e Educação Infantil (Jussara Hoffmann, 2012); 

 Resolução SME nº 19 de 28 de novembro de 2018 – Estabelecem diretrizes e 

normas para o planejamento e a avaliação do Projeto Pedagógico das escolas de 

Educação Infantil de Organizações Sociais Civis. 

 Resolução SME 10/2016 e 01/2016 – Que estabelece os Princípios e Normas para 

Avaliação, Acompanhamento e Frequência; 

 Resolução SME nº 06 – de 30 de agosto de 2018 – Que estabelece as diretrizes e 

as normas para a política de atendimento à demanda de Educação infantil. 

 Comunicado CEB nº 22/2018 - Que estabelece as orientações complementares para 

o planejamento do atendimento da Educação Infantil 2019 – CEIS Cogeridas. 

 Resolução SME nº 001 de 14 de janeiro de 2019 – Que estabelece as orientações 

para a organização do calendário escolar para as CEIS Cogeridas. 

 Memo.: SME/CEB nº 62/2019 – Que estabelece orientações segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9.394/96 – artigo 58) e a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008) para os alunos com 

Altas Habilidades/Supedotação (AH/SD). 

 Projetos Pedagógicos na Educação Infantil (Barbosa e Horn, 2008); 
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 Normas e Regimentos Internos. Visando a ampliação do conhecimento na concepção 

da educação infantil, os profissionais docentes participaram de momentos de 

formações externas.  

 

 

 

8. Quadro de metas: 

Meta Prevista no 
Contrato de 

Gestão 

Principais Ações desenvolvidas 
para alcance das metas 

Análise do Processo 
e Resultados 

Integração dos 
pais e investimento 
na implementação 
do Projeto Político 
Pedagógico e 
acompanhamento 
do mesmo pelas 
famílias e 
profissionais da 
Unidade Escolar. 

Foram organizados momentos da 
Família em contexto escolar como 
Exposições, eventos escolares e 
acompanhamento de recados nos 
cadernos; Reuniões de família e 
educadores; Reuniões de CPA. 
Comissão Própria de Avaliação; 
Conselho de Escolar e atividades 
Escola Aberta. 

Reuniões de pais e Conselho de 
Escola. 

 

 

 

Meta 100% atingida.  

Valorização da 
autonomia da 
criança no 
contexto escolar. 

As crianças passaram a ter maior 
autonomia no processo de escolha 
dos espaços organizados em nosso 
pátio que continham propostas 
pedagógicas diversificadas. 
Percebemos uma melhora no 
processo de higiene bucal, cuidado 
com o corpo e com os espaços da 
escola. 

 

 

 

Meta 100% atingida.  

 

 

 

 

Respeito à 
dignidade, ritmo e 
identidade das 
crianças. 

Conseguimos dar início ao 
desenvolvimento do projeto “escuta 
ativa”, em que ao ouvir as crianças, 
realizamos um levantamento de 
hipóteses para o trabalho, a fim de 
garantir um aprendizado mais 
significativo para a criança. 

 

 

 

Meta 100% atingida.  

Responsabilidade 
pela alimentação 
saudável das 
crianças 

Utilizamos de recursos de 
multimídias, filmes e conversas com 
as crianças e família de orientações 
como ter uma alimentação saudável e 
como cuidar da natureza pois é ela que 
proporciona os alimentos necessários 
para uma vida, houve a participação da 
equipe de cozinheiras da nossa 
escola falando com é feito as 
comidas, como chega os alimentos 
na escolas e os cuidados higiênicos 
que são feitos para os manuseios e 
preparação dos alimentos. 

também  

atuou neste Realizamos peças de 
teatros com o tema “alimentação” 
para um maior envolvimento de toda 
a equipe com o assunto. 

O autoservimento também 
contribuiu para esta meta. 

 

Meta 100% atingida.  

Envolver os Pais no 
contexto escolar e 
proporcionar 
oportunidades em 
que eles possam 

 Reuniões de pais e Conselho 
de Escolar. 

 

 Implantação e Funcionamento 

 

 

 

 

ser instruídos 
quanto a assuntos 
relacionados ao 
desenvolvimento 
infantil e organizar 
meios para que 
eles tenham acesso 
as vivências e 
produções das 
crianças. 

da CPA. 

 

 Relacionamento com: NAED 
Norte, Guarda Municipal e 
Posto de Saúde Jd Rosália. 

 

 Cristóvão .Por meio de 
orientações e parcerias para 
realizações de serviços sociais 
como: vacinação, avaliação e 
orientações de como cuidar dos 
dentes, conscientização das 
famílias e atendimento no posto 
de saúde para os cuidados mais 
diretamente da saúde bucal das 
crianças que apresentam 
necessidade. 

 Solicitação de participação 
dos pais em atividades da 
turma. 

Meta 100% atingida.  

 

 

 

9. Execução Orçamentária e Financeira 2019 

9.1. . Execução Orçamentária e Financeira 2019        

Despesas Valor Planejado Valor Executado 
Percentual Executado(e 

justificativas) 

 

Recursos 
Humanos 

R$  1.985.269,00 R$  1.833.026,94 

92,33% - Recursos não 
utilizados no total  ref. 
reserva para final do 
Contrato;   

Rec. Humanos - 
Encargos 

R$ 692.214,42 R$  622.037,33 

89,86% - Recursos não 
utilizados no total  ref. 
reserva para final do 
Contrato;   

Mat. Consumo R$  74.952,58 R$  59.954,03 

79,99% - Os valores 
calculados contemplavam um 
ano de atendimento e 
conseguimos melhores preços 
com a concorrência, porém 
foram necessários maiores 
gastos para o suprimento das 
necessidades apresentadas. 
Foi aplicado o critério da 
economicidade com qualidade.  

Serviços e 
Outros 

R$  24.464,80 

 

      R$  25.293,09 

 

103,39% - Dentro dos 
valores projetados não 
foram necessários outros 
Prestadores de Serviços 
durante o ano de 2019. 

Bens Duráveis R$  0,00 R$   0,00 
0% -. Não tivemos gastos 
nesta área – Esta área é 
excepcional. 
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Manutenção R$  22.613,93 R$   4.363,94 

19,30% - Em 2019 houve 
poucas e pequenas 
ocorrências de 
necessidades Urgentes e 
Imprevisíveis em 
Manutenções. 

TOTAIS R$ 2.799.514,73 R$ 2.544.675,33 

90,89% Valores não utilizados 
no total. Sendo feito reserva 
para o final do Contrato em 
Jan/2021 

 

9.2  Resumo Orçamentário e Financeiro 

Saldo Anterior 2018 R$  180.413,18 

Valor Repassado em 2019 R$ 2.554.457,81 

Valor Rendimentos em 2019 R$  6.312,21 

Valor das Despesas em 2019 R$ 2.544.675,33 

Saldo para o próximo Exercício 2020 R$  196.507,77 

 

 

 

 

10. Conclusão 

 

 
  

Baseando-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional(1996),em seu Art. 29, 

sabemos que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade, em seus 

aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

Com base nesta lei buscamos como objetivo, ao construir e desenvolver o Projeto 

Pedagógico, garantir aos educandos vivências e experiências que proporcionassem um 

aprendizado significativo e um desenvolvimento integral, com autonomia e qualidade, de 

forma consistente em todos os seus aspectos, com a participação da família e da 

comunidade. 

Todos os temas se propostas trabalhados no projeto pedagógico da escola colaboraram 

para o desenvolvimento das crianças, construindo alicerces para o seu desenvolvimento de 

forma plena e integrada; despertando o seu interesse pelo ser humano, pelo processo de 

transformação da natureza e pela convivência em sociedade, sendo imprescindível a 

indissociabilidade do educar e cuidar. 

Com relação às metas que traçamos para o ano, muitas foram alcançadas com ótimos 

resultados e outras bem encaminhadas e avaliadas. 

Finalizamos o ano de 2019 com o sentimento de gratidão pelos resultados positivos e 

significativos com relação ao desenvolvimento e aprendizados dos educandos, além dos 

resultados das metas planejadas e executadas ao logo do ano na parceria escola, criança, 

família e comunidade. 

 

 

 

 

 

Campinas, 22 de junho de 2020. 

 

 

 

___________________________________________ 
Luiz Fernando Ferrari – CPF 060.590.368-99 

Presidente CHANCE Internacional 

 

 

 

___________________________________________ 
Derci Gonçalves de Souza – CPF 050.872.366-34 

Diretor Pedagógico 

 
  
   

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI 
VANDIR DIAS - CNPJ: 00.300.881/0001-66 -00.300.881/0002-

47 - C.C.: 3164.53.71.0431.00000 - I.M.: 151866-6 
  

 

 

  

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

01/01/2019 A 31/12/2019 
 

 

Identificação da Organização Social 
 

Organização Social: Associação CHANCE Internacional 

Endereço: Rua Bolívar Lopes, 212 1º andar – Vila Réggio – CEP: 13067-520 Campinas/ SP. 

CNPJ Matriz: 00.300.881/0001-66 

Presidente: Luís Fernando Ferrari 

Número do Contrato de Gestão: 021/16 

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

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino no CEI 
Bem Querer Vandir Justino da Costa Dias 

 
 

Identificação da Unidade Educacional Cogerida 
 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Vandir Justino da 

Costa Dias 

Endereço: Rua João Ferreira Dias, s/n - Residencial Novo Mundo – Campinas/ SP. 

CNPJ do CEI: 00.300.881/0002-47 
Telefone: (019) 3231-0760/ 3114-8161 

E-mail: navemae.vandirdias@campinas.sp.gov.br 

 

 
1. Introdução: 

 
O CEI Vandir Justino da Costa Dias encontra-se situado no território do Campo Grande, 
região Noroeste de Campinas, afastado aproximadamente 15 km do centro da cidade, 
porém, localizado em uma região de grande autonomia.  Apesar de ocorrer uma grande 
variação na condição financeira dos moradores, a maioria das crianças atendidas é 
oriunda de famílias que vivenciam situações de carência social, econômica e possuem 
inúmeras dificuldades, entretanto o segmento socioeconômico que permeia a vida dessas 
famílias é diverso.  
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Em relação à cultura, são poucas opções disponíveis para a comunidade, ficando restritos 
a alguns eventos e locais acessíveis em outros bairros vizinhos, como a Praça João 
Amazonas, Praça da Concórdia e instituições que promovem ações relacionadas à 
diversidade cultural e educacional e à cidadania. 
 
A proposta curricular da unidade é articulada em consonância as Diretrizes Curriculares 
da Educação/ SME e demais legislações vigentes, baseando-se nas práticas 
educacionais que visa à formação integral da criança, o protagonismo infantil, sujeito 
pesquisador de seus interesses e produtor de cultura. 
 

Os projetos e atividades desenvolvidos nos agrupamentos surgiram através do Tema 
Gerador Institucional, da escuta ativa, observação e diálogo cotidiano com as crianças/ 
famílias, e, mediante os registros, desenvolvemos ações diversificadas objetivando criar 
contextos para a construção da autonomia, identidade e aprendizagem através da 
interação e brincadeira nos tempos e espaços organizados na unidade. 

 
2. Horário de Atendimento Integral e Parcial: 

 
Período Início Término 
Integral 7h00min 18h00min 

Parcial - Manhã 7h00min 11h00min 

Parcial – Tarde 13h00min 17h00min 

 
 

3. Atendimento 2019 

Agrupamentos Faixa Etária Proposta de 
Atendimento 2019 

Crianças 
Atendidas em 

2019 
AG I Integral 01/07/2017 a 31/12/ 2019 64 78 

AG II Integral 01/11/ 2015 a 30/06/2017 160 188 

AG III Parcial 01/04/2013 a 31/10/ 2015 291 361 

Total ..................................... 515 627 
   

*Total de crianças atendidas em 2019 maior que a proposta de atendimento planejada devido à movimentação de entrada e saída das 
crianças. 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
4. Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2019: 200 dias 

Dias letivos cumpridos no ano de 2019: 200 dias 

  

5. Alimentação 
 

5.1 Total de Refeições Servidas/ Ano 

 
Agrupamento 

Total de 
Refeições 
Servidas 

1º Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas  

2º Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas  

3º Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas  
4º Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 
no ano  

 
I 5208 10412 7899 10222 33741 
II 9705 14678 11455 11935 47773 
III 14143 25870 19977 21021 81011 

II/ III 5138 4910 3873 4121 18042 
Total 34194 55870 43204 47299 180567 

 

 

6. Quadro de Recursos Humanos  

 
Profissional 

Quantidade proposta 
para execução do 

Contrato 
 

Quantidade de 
profissionais na 

Unidade Educacional 
em 2019 

Diretor educacional 01 01 
Vice-diretor educacional 01 01 
Coordenador Pedagógico 01 01 
Professor 08 08  
Professor de Ed. Especial 01 01 
Agentes de Ed. Infantil/monitor 22 23  
Cozinheira ou merendeira 01 01 
Ajudante de cozinha ou auxiliar de cozinha 03 03 
Porteiro ou vigia ou guarda ou zelador 01 01 
Assistente administrativo ou auxiliar 
administrativo 

03 03 

 
  

 

 

 

 

Aprendiz - 02  
Auxiliar de serviços gerais 01 01 
Servente de limpeza  04 04 

 

*Os professores trabalham no período da manhã em uma sala e no período da tarde em outra turma; 
**O Cuidador está previsto no contrato de Gestão, porém a Unidade escolar não possui, ficando responsável pela mediação das      
    crianças público alvo da Educação especial as Agentes de Educação Infantil. 
***Em 2019 foram contratados dois Assistentes Administrativos I – Projeto Jovem Aprendiz. 

 
 

7. Atividades desenvolvidas no ano 

 Durante o ano letivo desenvolvemos o Projeto Coletivo denominado de Projeto 

Institucional “Narrativas Infantis” que possibilitaram diversas atividades tendo em vista o 

desenvolvimento da criança baseado nos direitos de aprendizagens citados na BNCC: 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer–se. Todos os projetos 

contribuíram para aguçar as potencialidades das crianças em suas construções diárias 

entre pares ou individualmente, oportunizando a investigação, exploração e novas 

descobertas.  

Com um olhar atento e uma escuta afinada, surgiram projetos das turmas com o objetivo 

de atender o interesse e as necessidades cotidianas de cada agrupamento, garantindo as 

diversas expressões, linguagens e curiosidade das crianças, dentro de um contexto de 

socialização, interação e ludicidade.  

Iniciamos 2019 com o projeto “Acolher e ser Acolhido” por entendermos que a criança e 

família necessariamente precisam sentir-se pertencentes à comunidade escolar, 

construindo afinidade, confiança e fortalecendo a própria identidade. O projeto foi 

contínuo devido à movimentação constante de novas crianças e famílias. 

Instigando a construção de identidade e autonomia das crianças, o projeto “Autobiografia” 

viabilizou o autoconhecimento, o desenvolvimento das potencialidades, a identificação de 

suas características, estimulou os cuidados pessoais, o respeito mútuo e a valorização da 

própria história. 

Articulamos de maneira interdisciplinar o projeto “Mãos Artesãs” objetivando estimular e 

potencializar a criatividade das crianças através de trabalhos manuais onde manusearam 

materiais diversificados, exploram texturas, cores, cheiros e os espaços da unidade.  Com 

os projetos “Mascote” e “Mala Viajante” objetivamos a interação entre família e escola, 

 
  

 

 

 

 

reforçando o cuidado familiar e a participação dos mesmos nas atividades das crianças. 

Os espaços da unidade como o ateliê da fantasia, mesa criativa, cozinha master chefe, 

construções (madeiras e materiais não estruturados), sala de leitura/ vídeo e casinha de 

boneca foram “peças” fundamentais que possibilitaram a interação das crianças com as 

diferentes linguagens. No decorrer dos trimestres também reproduzimos algumas peças 

teatrais atreladas aos projetos realizados nos agrupamentos e as festas temáticas dos 

aniversariantes do mês favorecendo uma aprendizagem prazerosa, enriquecedora e ativa. 

Com o surgimento de várias famílias e funcionários que contraíram dengue, 

potencializamos o projeto “Xô dengue” através da conscientização sobre o perigo e 

prevenções da doença. Compartilhamos informações sobre os cuidados que deveriam ter 

a fim de evitar a proliferação do mosquito nas casas, bairros, cidade e na própria unidade 

educacional. Finalizamos as atividades de maneira descontraída e divertida com uma 

apresentação teatral envolvendo a participação das crianças do agrupamento III, 

professores e monitores. 

Observando as diversas narrativas que surgiram no decorrer dos dias, através dos 

questionamentos, comportamentos ou expressões, desenvolvemos projetos temáticos por 

“salas”, respeitando a faixa etária, peculiaridade e necessidades de cada agrupamento.  

No agrupamento I as atividades possibilitaram o desenvolvimento da coordenação motora 

por meio de diversas atividades e manuseio de materiais. Também estimulamos as 

sensações táteis através das brincadeiras e utilizando variados objetos apropriados para 

a turma. 

 

As atividades de psicomotricidade foram desenvolvidas a fim de estimular as conquistas 

de novas habilidades específicas para a faixa etária como o engatinhar, ficar em pé, 

andar, sentar, rolar, bater palma, entre outros. Os ambientes para a interação, 

socialização, alimentação, higienização e descanso foram organizados de maneira a 

oferecer um lugar seguro e educativo garantindo o desenvolvimento afetivo, cognitivo, 

motor e social dos pequenos. 

Brinquedos de encaixe, potes vazios, tecidos, bolas, pelúcias, bonecos e materiais não 

estruturados foram disponibilizados para potencializar as explorações, descobertas e 

brincadeiras. Atividades como contação de histórias, músicas, exploração de gestos, sons 
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e batuques também fizeram parte do nosso cotidiano sendo elas antecipando ou 

preparando-os para outro momento. 

Nos agrupamentos II diversos assuntos em roda de conversa reforçaram a oralidade. 

Proporcionamos atividades lúdicas, de coordenação motora e gincanas de interação entre 

as crianças dos demais agrupamentos. 

De maneira lúdica, respeitando a individualidade e tempo de cada um, realizamos o 

desfralde com aqueles que a utilizava. “Tchau fraldinha” foi o termo utilizado para 

descartarmos o produto e iniciarmos o uso do banheiro. 

O conceito diversidade foi abordado através do projeto “somos todos iguais”, onde 

exploramos a diversidade em nosso cotidiano, sendo diversidades culturais, 

características físicas, tolerância, respeito e sentimentos. 

 A investigação de animais domésticos, do campo, insetos e aves fizeram parte dos temas 

explorados pelas turminhas, como os sons, habitats e comida que os mesmos consomem. 

Circuitos com obstáculos, gincanas, jogos, brincadeiras livres e dirigidas fizeram parte 

ativamente do cotidiano e da vivência das crianças. Até as chuvas despertaram a 

curiosidade dessas turminhas, proporcionando a investigação de onde vinha a água da 

chuva.   

O Projeto “Mascote” proporcionou o sentimento de cuidado com um objeto coletivo, além 

de respeito e afetividade. Cada sala escolheu a mascote e o nome da mesma. As famílias 

também participaram ativamente relatando através de escrita, o cuidado que a criança 

teve com a mascote em casa, desenhando e até fotografando o momento. Após o retorno 

da mascote para a escola, a experiência era compartilhada através da roda de conversa. 

Instigamos as múltiplas linguagens através do brincar, do desenho, do movimento, da 

música, representação e das expressões artísticas proporcionando novas descobertas e 

vivências. A contação de história fez parte da rotina das turmas auxiliando no 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, incentivando a criatividade, 

imaginação e a construção da identidade social e cultural. 

As ações dos agrupamentos III foram pautadas através das rodas de conversas, dos 

questionamentos levantados no cotidiano, do brincar, da interação e socialização, 

propiciando o hábito de colaboração, solidariedade, respeito e companheirismo.  

Observando o interesse em explorar a área externa da unidade, surgiram projetos 

 
  

 

 

 

 

voltados para moradias, pois várias crianças moravam bem próximas à escola. Também 

surgiu o interesse pelos elementos da natureza, animais de jardim, plantas, medos, 

brincadeiras atuais e antigas, trava língua, estações do ano, movimentos e cuidados 

pessoais. 

Realizamos plantações de girassóis, criamos uma horta vertical próximo ao 

estacionamento, plantamos abacates em frente às salas dos AGIII, viabilizamos o projeto 

denominado de “colher de pau” o qual proporcionou realizar culinárias a partir das 

diversas explorações e aventuras vivenciadas no decorrer dos dias.  

Com a rejeição de alguns alimentos oferecidos no cardápio, iniciamos o incentivo a 

experimentação de todos os alimentos, porém antes era explorado o alimento in natura, o 

plantio, o possível caminho percorrido até chegar às mesas, o preparo e os benefícios dos 

mesmos. As atividades eram reforçadas através da contação de algumas histórias 

tornando o momento prazeroso e proporcionando uma aprendizagem com significados. 

O projeto “quem conta reconta” teve o objetivo de desenvolver a oralidade, a imaginação, 

a observação, a escuta efetiva e estimular o entendimento das emoções, pautadas em 

atividades com trava-línguas, poemas, poesias e representação, além de outros gêneros 

textuais.  

A movimentação da “mala viajante” proporcionou a integração e participação da família na 

vida escolar das crianças. As histórias eram escolhidas de acordo com o interesse de 

cada um que tinha a responsabilidade de cuidar do material, registrar a leitura 

desenvolvida com a família, compartilhar posteriormente em roda de conversa toda a 

experiência e devolver a mala em bom estado para que os outros pudessem usufruir dela 

também. 

Músicas, cores, formas, tamanhos e brincadeiras foram exploradas após identificarem o 

cotidiano representado nas obras de alguns artistas plásticos. Também não faltou 

imaginação, disposição e energia para participarem de atividades livres e intencionais.  

Com um olhar voltado as necessidades das crianças público alvo de educação especial, 

propiciamos atividades relacionadas à inclusão, mediação, interação e orientação 

individual e coletiva às famílias e professores. 

Através do CEI Maria Amélia Ramos Massucci, disponibilizamos o atendimento 

especializado na sala de recursos para as crianças do agrupamento III no período do 

 
  

 

 

 

contra turno escolar, visando o desenvolvimento de potencialidades das crianças em suas 

diferenças e especialidades.  

As propostas de atendimento foram específicas para cada sala, com atividades de 

estimulação, socialização e criação, com espaços receptivos e desafiadores. Realizamos 

também alguns encaminhamentos para atendimento especializado junto ao posto de 

saúde local.   

Culminando todos os projetos desenvolvidos na unidade no decorrer do ano letivo, 

realizamos no mês de novembro uma mostra pedagógica através da “Exponave” 

convidando as famílias e comunidade local a apreciarem as atividades desenvolvidas 

pelas crianças em todos os agrupamentos.  

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

 

Em cumprimento ao Termo de Referência Técnica (2016) foram destinadas 02 horas 

interruptas semanais para a formação continuada dos profissionais – Professores e 

Agentes Educacionais as quais possibilitaram reflexões e estudos mais detalhados sobre 

o desenvolvimento das crianças em suas interações sociais e individuais.  

 

Utilizamos esse momento para melhorar nossa prática pedagógica a fim de facilitar o 

entendimento das crianças na construção de conhecimento e interpretações de mundo. 

Refletimos, avaliamos, aperfeiçoamos e troçamos novos caminhos que se fizeram 

necessários como intuito de assegurar uma educação de qualidade.  

 

Retomamos leituras e reflexões referentes ao caderno “Diretrizes Curriculares da 

Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL”; organização dos espaços; 

desenvolvimentos de projetos; cuidados necessários com a primeira infância; textos 

relacionados às necessidades específicas da unidade; documentação pedagógica; 

avaliação infantil; orientações referentes à escrita do projeto político pedagógico; 

relatórios individuais das crianças; relatório trimestral e preenchimento de diários.  

 

Disponibilizamos aos professores, monitores e demais funcionários através de uma 

empresa especializada, o treinamento PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

  
 
 
  

 

 

 

 

Ambientais) com palestras voltadas aos primeiros socorros, utilização de EPI’s 

(Equipamento de Proteção Individual), brigada e incêndio. Asseguramos também a 

participação dos professores, da professora de educação especial, equipe de cozinha, 

coordenador e gestores as formações disponibilizadas via NAED, CEFORTEPE, 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL e CEASA/ CONUTRI.  
 

 

Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, CPA e 
outros), com as famílias/ entorno.  
 

CONSELHO DE ESCOLA:  
As reuniões do conselho ocorreram de acordo com o calendário escolar objetivando a 

participação da família a fim de verificar e aprovar o relatório financeiro referente aos 

trimestres do ano letivo. Também, outros assuntos foram abordados como manutenção 

predial, reposição de aulas, horário de entrada e saída dos alunos e orientações 

específicas quando necessário. 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 A Comissão Própria de Avaliação caminhou timidamente no decorrer do ano letivo. A 

participação das famílias nas reuniões ocorreu de maneira fragilizada, porém procuramos 

incentivar os participantes a convidar e disseminar os assuntos para os demais. 

Com objetivo de aproximá-los, alteramos o horário das reuniões, mudamos o dia da 

semana, convocamos os familiares através do caderno de recado e lembrávamos no dia 

anterior à reunião reforçando verbalmente no horário da saída das crianças. Apesar de 

não conseguirmos uma participação significativa das famílias nas reuniões da CPA, as 

mesmas foram mantidas e realizadas com assiduidade com alguns pais que sempre se 

fizeram presentes. 
 

REUNIÃO DE FAMÍLIA E EDUCADORES 
As reuniões de Família e Educadores foram realizadas conforme planejadas, com o 

objetivo de desenvolver uma relação de parceria entre escola- família e compartilhar o 

desenvolvimento das crianças no processo de ensino aprendizagem através dos projetos 
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realizados, das interações, conquistas e vivências diárias nos diversos espaços da 

unidade.  
 

INTERAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA 

Foram oportunizados momentos de interação e integração entre escola-família-

comunidade através da “Festa da Família” realizada no mês de maio envolvendo a 

apresentação de músicas, danças e coreografias das crianças; da “Gincana Familiar” 

articulada em agosto resgatando brincadeiras antigas e atuais; da mostra pedagógica 

denominada de “Exponave” culminando os projetos desenvolvidos nos agrupamentos; e 

da “Festa de Encerramento” do ano letivo. 
*A Atividade Escolar realizada no mês de maio foi articulada objetivando a integração das famílias e escola após o “encerramento do 

primeiro trimestre letivo”.  

Com o retorno das atividades para o Agrupamento III, após o período de férias desenvolvemos a Gincana Familiar realizada no mês de 

agosto a fim de reintegrá-los novamente ao cotidiano escolar, porém a proposta da atividade estendeu-se a todos os agrupamentos. 

 

 

8. Quadro de metas 
 

Metas previstas no 
Contrato de Gestão 

Principais Ações desenvolvidas para 
alcance das metas 

Análise do Processo e Resultados 

Articulação do Plano 
Pedagógico segundo as 
orientações da SME; 
 
 
 
 
Integração de toda equipe 
educacional, família e 
comunidade para 
acompanhamento e revisão 
da Proposta Pedagógica. 

Planejamento e elaboração do PP em 
consonância as orientações da SME e 
através da formação entre pares; 
 
Divulgação de informações importantes 
convidando as famílias a participarem dos 
colegiados da unidade; 
 
Avaliação através das reuniões; 
 
Acompanhar os planejamentos, 
replanejamentos e realizações das atividades 
através dos semanários disponibilizados na 
entrada da unidade; 
 
Elaboração de um questionário a fim de obter 
algumas informações referentes aos 
cuidados, saúde e moradia das crianças.  
 
Em reunião da CPA a gestão colheu algumas 
informações com os moradores e famílias que 
estão no bairro desde o início do loteamento e 
inauguração da unidade escolar; 
 
O conhecimento e articulação da Proposta 
Pedagógica da unidade ocorreram através 
das reuniões sinalizadas no calendário 
escolar (RFE, CPA e RCE), comunicados via 

Meta atingida em sua totalidade 
 

Foi realizado o planejamento e construção do PP no 
período de formação entre pares em conformidade as 
orientações da SME;  
 
Houve a participação e envolvimento da equipe 
educacional e famílias a fim de acompanhar, avaliar e 
revisar os planejamentos e proposta; 
 
 
 
 
 
Realizamos a elaboração de um questionário, 
compartilhamos e colhemos as informações referentes às 
famílias e crianças atendidas na unidade; 
 
As informações foram coletadas através da reunião da 
CPA referente à história, lutas e conquista da 
comunidade; 
 
 
 
 
Criamos impressos, semanários, cadernos de recados, 
para o conhecimento da Proposta Pedagógica do ano 
letivo; 
 

 
  

 

 

caderno de recados entre família-escola e 
caderno de planejamentos das atividades 
desenvolvidas no decorrer das semanas; 
 
Presença dos pais no cotidiano escolar; 
 
 
 
 
 
Mostra pedagógica denominada de 
“Exponave”, onde famílias e comunidade 
prestigiaram os trabalhos desenvolvidos nos 
agrupamentos durante o ano letivo; 
 
Conforme calendário escolar  foi oportunizado 
RPAIS, CPA, RCE, e formações continuadas. 

 
 
 
 
 
Através das Festas e gincana das famílias, orientações 
coletivas e individuais, reuniões previstas no calendário 
escolar e a movimentação cotidiana da unidade; 
 
No mês de novembro realizamos a Exposição das 
atividades desenvolvidas durante o ano letivo por meio da 
“Exponave”; 
 
 
A participação da comunidade escolar ocorreu através 
das formações entre pares, RPAIS; CPA e Conselho 
Escolar; 

Consolidação do 
Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação 
Institucional 

Participação dos gestores, coordenador, 
professores e funcionários nas reuniões de 
formação disponibilizadas via NAED 
CEFORTEP, CEASA/ CONUTRI e 
DEPARTAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL; 
 
Formação entre pares; 
 
Reuniões da CPA, RPAI e RCE; 
 
Acolhimento das famílias a fim de despertar o 
sentimento de pertencimento ao grupo e criar 
afinidades e interação com o cotidiano 
escolar; 
 
Através de reuniões individuais e coletivas 
realizamos a conscientização da importância 
das famílias no processo de ensino 
aprendizagem da criança; 
 
Avaliação realizada com as famílias a respeito 
do atendimento e desempenho dos serviços 
prestados. 
 

Meta atingida em sua totalidade 
 
Disponibilizamos a participação da equipe escolar nas 
formações e seminários oferecidos através da 
Coordenadoria Setorial de Formação e Secretaria 
Municipal de Educação; 
 
 
 
Acolhemos, integramos e informarmos as famílias em 
relação ao cotidiano escolar e as atividades escolares e 
posteriormente realizaram a avaliação da instituição em 
todos os seguimentos. 

Organização da rotina, dos 
tempos e espaços. 

Discussão, organização e construção de 
materiais nas formações entre pares;  
 
Em formação foi realizado reflexões referente 
às Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica para a Educação Infantil e discussões 
referentes aos projetos e cotidiano da 
unidade; 
 
Planejamento e organização dos espaços e 
salas de aulas da unidade; 
 
Atividades que envolveram o cuidar e educar; 
 
Organização das atividades que 
contemplaram alimentação, higienização, 
descanso, socialização e interação; 
 
Disponibilização de materiais e mobiliários 
adequados a idade de cada agrupamento 

Meta atingida em sua totalidade 
 
Articulamos a fomentação e organização da rotina, dos 
tempos e espaços. 
 
Leituras e diálogos sobre as concepções de criança, 
infância e currículo;  
 
 
Organizamos das atividades que contemplam a interação, 
o brincar e a preferência das crianças;  
 
Incentivamos às crianças nas conquistas com relação aos 
cuidados diários;  
 
 
 
 
 
 
Disponibilizamos materiais diversos de forma que a 
criança pudessem fazer escolhas;  

 
  

 

 

 

objetivando o desenvolvimento da autonomia 
e identidade de forma que a criança fizesse 
as próprias escolhas 
 
 
Promoção de atividades de representação e 
dramatização envolvendo os agrupamentos e 
as crianças público alvo de educação 
especial; 
 
Brincadeiras livres nos espaços da unidade, 
gincanas coletivas, contação de histórias e 
participação nas festas dos aniversariantes do 
mês;  
 
Execução de atividades e brincadeiras que 
possibilitaram as crianças se expressarem por 
meio das múltiplas linguagens; 
 
Observar e desenvolver a escuta atenta e 
efetiva em relação às necessidades e direitos 
de aprendizagem das crianças;  
 
Reformulação e ressignificação dos espaços 
da unidade; 
 
Reorganização do pátio com cantinho da 
leitura, ateliê de artes, espaço da construção 
com materiais não estruturados, espaço da 
fantasia e master chefe e casinha de boneca; 
 
Organização da sala de aula em 
conformidade as necessidades e faixa etária 
de cada agrupamento; 
 
Aquisição de alguns brinquedos 
convencionais (citar exemplos) para atender a 
necessidades dos espaços planejados; 
 
Avaliação e reformulação dos planejamentos 
e projetos quando se fizeram necessários. 

 
 
Possibilitamos atividades individuais, em pequenos 
grupos ou em grupo maior;  
 
 
Foram articuladas ações a fim de garantir o direito das 
crianças de brincar, interagir, movimentar e explorar todos 
os espaços da unidade. 

Garantia de prevenção de 
acidentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinamentos referentes à brigada de 
incêndios, utilização de EPI’s e primeiros 
socorros para todos os profissionais; 
 
Em reunião coletiva e individual as famílias 
foram orientadas em relação à alimentação 
que as crianças recebem na unidade, 
algumas orientações em relação à entrada, 
saída e permanência da criança a fim de 
evitar possíveis acidentes; 
 
Sinalização nos espaços da escola e trabalho 
de conscientização com as crianças do 
agrupamento III; 
 
Em formação entre pares foi compartilhado o 
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE 
E DE CUIDADOS COM A SAÚDE PARA 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 
 
Recolhimento e retirada dos lixos 

Meta atingida em sua totalidade 
 
Formação da equipe profissional através das RPAI's e 
treinamento da PPRA;  
 
Orientamos as famílias através de palestras a respeito da 
prevenção de acidentes e alimentação saudável;  
 
Incentivamos e realizamos o descarte correto dos lixos;  
 
Diariamente foram realizados todos os cuidados 
necessários com a limpeza dos espaços internos e 
externos da unidade; 
 
 
Disponibilizamos EPI´S e equipamentos corretos para os 
profissionais da unidade. 
 
Foi colocado proteção nas tomadas elétricas;  
 
Disponibilizamos a formação e treinamento da equipe 
para prestar os primeiros socorros. 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimento dos cuidados 
com a higiene pessoal e 
alimentação saudável; 
 
Favorecimento de um 
ambiente limpo e acolhedor. 

periodicamente; 
 
Descarte correto dos lixos; 
 
Limpeza meticulosa dos espaços da unidade; 
 
Dedetização da unidade; 
 
Atividades que estimulam nas crianças o 
cuidado com a higiene pessoal; 
 
 

Trabalho em parceria com os profissionais da 
Saúde Bucal Posto de Parque Valença; 

 
Através da SME realizamos a dedetização da unidade 
conforme disponibilização da agenda da empresa 
especializada na realização do serviço;  
 
Mediante a disponibilidade da agenda e em parceria com 
o Posto de Saúde da região, no mês de novembro os 
responsáveis pela saúde bucal realizaram um 
levantamento das crianças com necessidade de 
encaminhamento odontológico; 
 
Articulamos ações voltadas à higienização e prevenção 
da saúde bucal das crianças. 

Capacitação dos profissionais 
de todos os segmentos;  
 
Promoção de conhecimentos 

Formação entre pares em consonância ao 
termo de Referência Técnica 2016; 
 
Formações e reuniões disponibilizadas 
através NAED CEFORTEP, CEASA/ 
CONUTRI e DEPARTAÇÃO DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL; 
 
Treinamentos referentes à brigada de 
incêndios, utilização de EPI’s e primeiros 
socorros para todos os profissionais; 
 
Leitura e reflexão a respeito das Boas 
Práticas para o CEI.  
 

Meta atingida em sua totalidade 
 

Foram realizadas formações continuadas entre pares; 
 
Acompanhamos e participamos das formações do NAED 
e 
CEFORTEP; 
 
Articulamos a participação da equipe da cozinha nas 
formações do CEASA/ CONUTRI; 
 
Proporcionamos treinamento de brigada de incêndios e 
primeiros socorros para todos os profissionais; 
 
Compartilhamos através das RPAIS e reuniões com as 
diversas equipes o Manual de Boas Práticas. 

Acolhimento das novas e 
atuais famílias. Aproximação 
da comunidade com a 
unidade escolar; 
 
Envolvimento dos 
responsáveis das crianças 
nas atividades cotidianas; 
 
 Disponibilização de espaços 

Acolhimento das famílias desde a entrada a 
fim de despertar o sentimento de 
pertencimento ao grupo e criar afinidades de 
interação com o cotidiano escolar; 
 
Disponibilização de informações referentes às 
Reuniões da família e escola, Conselho  
Escolar, CPA, atividades escolares, 
calendário, cardápio e proposta pedagógica 
da escola; 
 
Conscientização da importância das famílias 
no processo de ensino aprendizagem da 
criança; 
 
Realização de reuniões individuais e coletivas 
de acordo com as necessidades; 
 
Apresentação das crianças através das 
atividades escolares; 
 
Participação de algumas famílias através: 
 
Construção e organização dos espaços para 
a exposição dos animais na mini fazendinha 
com animais vivos; 
 
Compartilhamento dos animais domésticos no 
evento da festa da fazenda; 
 
Orientação referente ao preparo e cuidados 
com a terra para o plantio; 
 

Meta atingida em sua totalidade 
 
Promovemos o atendimento diferenciado e acolhedor 
para as crianças, famílias e comunidade desde a entrada 
e recepção da unidade; 
 
Disponibilizamos oficinas, apresentações, 
eventos e palestras às famílias;  
 
Fortalecemos a comunicação e divulgação das atividades 
escolares através dos comunicados via caderno de 
recado das crianças,  divulgação no painel de 
comunicados disponível na entrada da secretaria, 
telefonemas e verbalmente no momento de entrada e 
saída das crianças; 
 
Promovemos atividades com o objetivo das famílias 
demonstrarem suas habilidades através de artesanatos, 
técnicas de plantio, cuidados com animais e conversas 
direcionadas ou coletivas; 
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Doação de muda de abacate e outras 
plantinhas; 
 
Construção da casinha de garrafas pet 
realizada através do projeto dos  
agrupamentos III e utilizado para exposição 
na Exponave. 

Manutenção da estrutura 
física e dos equipamentos da 
unidade 

Solicitação para os departamentos 
responsáveis, de corte da grama e mato; 
 
Limpeza da caixa d’água através da Sanasa; 
 
Substituição periódica dos filtros de água; 
 
Desobstrução da rede de esgoto; 
 
Consertos em alguns equipamentos da 
cozinha e computadores; 
 
Pintura em alguns espaços da unidade; 
 
Substituição das telas de proteção da cozinha 
e refeitório; 
 
Solicitação de autorização da CAE para 
ampliação na porta de entrada da cozinha; 
 
Limpeza e manutenção nas coifas da cozinha; 
 
Substituição de alguns vidros das salas de 
aulas; 
 
Substituição de algumas hidras, válvulas dos 
mictórios, assentos sanitários e chuveiros. 
 

Meta atingida em sua totalidade 
 
No decorrer do ano de 2019 realizamos: 
 
Manutenção da grama ao redor da unidade;  
 
Limpeza da caixa d'água;  
 
Troca dos filtros; 
 
Desobstrução da rede de esgoto;  
 
Dedetização; Pintura na área interna e externa;  
 
Conserto de equipamentos quando necessário. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Execução Orçamentária e Financeira 2019 

 

Despesas Valor Planejado Valor Executado Percentual Executado(e 
justificativas) 

Recursos 
Humanos R$  1.791.060,38 R$  1.651.638,94 

92,22% - Recursos não 
utilizados no total  ref. reserva 
para final do Contrato;   

 
  

 

 

Rec. Humanos - 
Encargos R$ 613.298,65 R$  584.868,61 

95,36% - Recursos não 
utilizados no total  ref. reserva 
para final do Contrato;   

Mat. Consumo R$  70.509,96 R$  57.899,91 

82,12% - Os valores 
calculados contemplavam um 
ano de atendimento e 
conseguimos melhores preços 
com a concorrência, porém 
foram necessários maiores 
gastos para o suprimento das 
necessidades apresentadas. Foi 
aplicado o critério da 
economicidade com qualidade.  

Serviços e Outros R$  23.943,97 R$  18.362,45 

76,69% - Dentro dos valores 
projetados não foram 
necessários outros Prestadores 
de Serviços durante o ano de 
2019. 

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

Manutenção R$  26.816,11 R$   2.280,60 

8,50% - Em 2019 houve 
poucas e pequenas ocorrências 
de necessidades Urgentes e 
Imprevisíveis em 
Manutenções. 

TOTAIS R$ 2.525.629,07 R$ 2.315.050,51 
91,66% Valores não utilizados no 
total. Sendo feito reserva para o 
final do Contrato em Jan/2021 

 

 

 

Resumo Orçamentário e Financeiro 

Saldo Anterior 2018 R$  84.605,18 
Valor Repassado em 2019 R$ 2.374.829,33 
Valor Rendimentos em 2019 R$  4.815,36 
Valor das Despesas em 2019 R$ 2.315.050,51 
Saldo para o próximo Exercício 2020 R$  149.199,36 

 

 

 
10. Conclusão: 

 
No decorrer do ano letivo, observamos o amadurecimento, entrosamento e entusiasmo da 

equipe escolar no trabalho realizado. A cada mês o trabalho pedagógico da unidade foi 

consolidando-se e fortalecendo-se através dos ajustes que se fizeram necessários. A 

participação dos pais no cotidiano escolar, na avaliação institucional e reuniões foram 

mais acentuadas em relação ao ano anterior, porém, percebemos a necessidade de uma 

melhor integração dos mesmos nas reuniões da Comissão Própria de Avaliação. 
 

 

No decorrer dos trimestres foi notório o apoio e o envolvimento das famílias em vários 

projetos e atividades desenvolvidas. Recebemos doações de mudas de plantas a fim de 

arborizar alguns espaços da unidade, e contamos com a participação das famílias no 

plantio. Também se envolveram na organização das festas das famílias, semana especial 

das crianças e amostra cultural denominada de Exponave.  
 

Finalizamos o ano letivo com a certeza de que todas as ações planejadas e articuladas 

com as crianças proporcionaram a construção do desenvolvimento nos aspectos 

cognitivos, emocional e social, tornando-as mais autônomas nas realizações das 

atividades diárias. Concluímos 2019 em clima de confiança, com a certeza de que 

marcamos positivamente as famílias e na expectativa de que novas possibilidades 

surgirão. 

 
Campinas, 18 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Luciana Candido Pires     Sr. Luiz Fernando Ferrari 
CPF 290.715.918-67                 CPF 060.590.368-99 
Diretora Educacional                  Presidente da Entidade 

 
CEI Nave Mãe Vandir Dias     Associação Chance Internacional 

  
   

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI 
PROF. MILTON SANTOS - CNPJ: 00.300.881/0001-66 
-00.300.881/0005-90 - C.C.: 3164.53.71.0431.00000 - I.M.: 

151866-6 
  

 
 

 
 

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

01/01/2019 Á 31/12/2019. 
 

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Organização Social:    Associação CHANCE Internacional  

Endereço:    Rua Nelson Hossri nº 229 Sala 08 

   Campinas/SP 

CNPJ Matriz:               00.300.881/0001-66 

Presidente:      Luiz Fernando Ferrari 

Nº do Contrato de Gestão:   019/2016 – Termo de Aditivo 14/17 

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

Objeto do Contrato:    Gestão e Execução das atividades e serviços 

      de ensino no CEI Nave-Mãe “Prof. Milton 

      Santos” 
 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL COGERIDA 

 
Nome da Unidade:    E0868 – CEI Nave-Mãe “Prof. Milton Santos” 

Endereço:      Rua Maria Benedicta Nogueira de Andrade  

      s/n Jardim Ouro Preto – Campinas/SP 

CNPJ do CEI:    00.300.881/0005-90 

Telefone:       (19) 3251-7317 

E-mail:      navemae.miltonsantos@campinas.sp.gov.br 

 
1. Introdução: 

As ações realizadas visaram o desenvolvimento das crianças, dos 

educadores e da comunidade escolar. A Unidade Escolar, por ser uma instituição 

social educativa, realizou ações que dialogassem com a realidade das crianças, 

famílias e comunidade. Com base nas informações cadastrais, pesquisas 

realizadas e reuniões com as famílias conseguimos promover ações 
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significativas. Ações estas descritas ao longo deste relatório anual com o parecer 

pedagógico, técnico e orçamentário que somados com o vivido deram a direção 

necessária para as potencialidades dentro e fora da escola.  

 
2. Horário de atendimento Integral e Parcial. 

Período Início  Término 
Integral 07h00  18h00 

Parcial - Manhã 07h00 11h00 

Parcial - Tarde 13h00 17h00 

 
3. Atendimento 2019. 

Agrupamentos Faixa Etária  
Proposta de 
Atendimento  

2019 

Crianças  
Atendidas  

2019 

I (Integral) 01/07/2017 a 31/12/2019 56 68 

II (Integral)  01/11/2015 a 30/06/2017 120 125 

III (Parcial) 01/04/2013 a 31/10/2015 60 68 

Total - 236 261 

 

4. Acompanhamento do Calendário Escolar. 
Dias letivos previstos no ano: 200 dias.  

Dias letivos cumpridos no ano: 200 dias.  
 
5. Alimentação. 
5.1 Total de Refeições Servidas/Ano. 

 
 

Agrupamentos 
Total de 

Refeições 
Servidas no 
1º trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas no 
2º trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas no 
3º trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas no 
4º trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas no 
Ano 

 
I 

 
2.108 

 
5.229 

 
1.141 

 
760 

 
9.238 

 
II 

 
5.007 

 
46.392 

 
39.064 

 
48.542 

 
139.005 

 
 

 
 
 
 

 
III 

 
2.478 

 
4.553 

 
3.486 

 
4.204 

 
14.721 

TOTAL  9.593 56.174 43.691 53.506 162.964 

  
 
 
 

6. Quadro de Recursos Humanos. 

 
Profissional 

Quantidade proposta 
para execução do 

Contrato 

Quantidades de 
profissionais  

Unidade Educacional  
 em  2019 

Diretor Educacional 1 1 
Vice Diretor Educacional - - 
Coordenador Pedagógico 1 1 
Professor 9 4 
Professor de Ed. Especial 1 1 
Agentes de Ed. Infantil/Monitor 13 20 
Cuidador/ Agente de Educação Infantil* 0 0 
Cozinheira  1 1 
Auxiliar de Cozinha 2 3 
Porteiro  1 1 
Assistente Administrativo e/ou Auxiliar 
Administrativo I** 

 
1 

 
2 

 Auxiliar Administrativo II 1 1 
Servente de limpeza  4 3 
 
* O Cuidador está previsto no contrato de Gestão, porém a Unidade escolar não possui , ficando responsável pela mediação  
das crianças público alvo da Educação especial as Agentes de Educação Infantil. 

* * Em 2019 dois Assistentes Administrativos I – Projeto Jovem Aprendiz. 
Observação: as alterações quantitativas ocorridas no módulo de professores, Agentes de Educação Infantil, Auxiliar de Cozinha  
e Serventes de Limpeza ocorreram em função da reestruturação da proposta de atendimento (Planejamento 2019). 
 

7. Atividades desenvolvidas no ano.   

 Vivenciamos através de ações individuais e/ou coletivas no âmbito escolar o 

quanto a criança é viva, inquieta e participativa. Cada Agrupamento com suas 

particularidades, expandiram conhecimentos de si e do mundo com temas além do 

nosso imaginário. Motes que se transformaram em projetos de pesquisa, envolvendo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

a equipe educacional, crianças e famílias. Esta extensão fortaleceu o diálogo, a 

autonomia, a escuta, a participação, a curiosidade, a confiança e o (re) conhecimento.  

Os projetos foram ganhando materialidade conforme o interesse e a curiosidade 

das crianças com cantinhos de pesquisa, sala Heurística, Leitura, Alimentação e 

Aniversariantes do mês, todos amparados nas Diretrizes Municipais de Campinas e 

BNCC.  

 
 
 
 
a) Processo de Ensino Aprendizagem. 
Agrupamento I – Turmas A e B. 

Textura e Sensações - (com os 5 sentidos tudo faz sentido) - atividades 

diversas com tinta, sagu, tapete sensorial, gelatina, água, bolinha de gel, farinha de 

trigo, massa de modelar, plástico bolha, tecido, garrafa da calma com diversas cores 

e materialidades.  

O nosso amigo Gugu - Um fantoche que encantou a turminha, com ele 

incentivamos o abraço, carinho e cuidados. Esteve conosco durante o ano todo e 

tornou-se parte do grupo. Utilizamos também neste trabalho um Guarda-chuva do 

abraço e as carinhas das emoções. 
Mala Viajante - Livro era enviado para interação família e criança. O projeto leitura 

aproximou as crianças aos familiares e muitos perceberam o quanto o filho gosta de 

ouvir histórias.  
    Alimentação “Hum! Que Delícia” - Desenvolver os sentidos, estimular a 

linguagem, cores, texturas e diferentes sabores, impulsionando a alimentação 

saudável, por meio de atividades. 
   Projeto Mochila Encantada - As crianças levavam a mochila para casa, o livro e 

materiais para registro do momento.  
   Cesto Heurístico - Momentos de descobertas dos objetos nos cestos e 

experiências novas a disposição da turma.  

  Vivências do Circo - Partiu do interesse das crianças através das histórias e 

música cantadas na roda. O projeto foi ganhando materialidade nas ações 

 
 

 
 
 
 
 

pedagógicas com as crianças. Tanto na sala de referência quanto em outros espaços 

ocorreram diversas atividades com o corpo proporcionando estímulos necessários 

para o desenvolvimento das crianças deste agrupamento.  
          

Agrupamento II – Turmas A B C e D.  
A LAGARTA COMILONA - através da contação de histórias e da folha gigante 

desenhada no tripé trouxe encantamento e curiosidade para as crianças. Ao irem no 

parque e observarem as Borboletas voando despertou ainda mais a curiosidade da 

turma. Com isso, realizamos muitas investigações com o mote: “Será que toda 
Lagarta vira Borboleta? ”. Toda pesquisa foi realizada junto a família. Na sala 

tínhamos o espaço da observação, nele colocamos um pote de vidro com Lagartas e 

as folhas, as crianças puderam acompanhar a transformação.  

Expressando-se com Carinho - Este tema foi pensando devido à necessidade do 

grupo de expressar seus desejos, necessidades, frustrações e medo através do 

diálogo, pois é nessa fase que se inicia suas construções de valores, respeito e 

amizade.  

No Fundo do Mar - Durante a observação e escuta atenta de nossa turma, 

percebemos o interesse deles pelos animais marinhos, principalmente pela Baleia. 

Realizaremos um projeto de estudo do meio, para conhecermos melhor a vida dos 

animais marinhos. 

Comer é tudo de bom - Desenvolver melhores hábitos alimentares e apresentar 

alimentos   saudável e seus benefícios. Foram feitas diversas receitas que tanto 

encantou as crianças e as famílias.  
Sou Especial - Valorizar a identidade das crianças elevando a sua autoestima. 

Cada criança tinha seu dia especial colocando manto e coroa, sendo parabenizada 

por todos e podendo escolher um brinquedo ou brincadeira para compartilhar com os 

amigos. 
Conhecendo as Aranhas - Tudo começou no parque. Ao verem bichinhos em 

movimentos as crianças começaram a formular várias perguntas. Nesta onda de 

curiosidade a que mais causou estranhamento foi a Aranha. Todas as ações 
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realizadas durante o ano trouxeram informações e compreensão para toda a 

turminha.  
Mochila Encantada - Foi um encanto para as crianças. Levavam para casa com o 

livro escolhido, materiais e retornavam com registros realizados pela família.  
Jogo Heurístico - Trouxe habilidade e concentração para turminha. Os espaços 

eram preparados para que as crianças de forma autônoma pudessem explorar os 
objetos, de acordo com as ações que desejavam fazer.  

Projeto Identidade - Com ajuda da família montamos uma árvore e nos galhos 

estavam as fotos das crianças com sua família este foi o início do projeto para o 

reconhecimento de si, do outro e nós.                     
Elefante Elmer - Surgiu o questionamento das diferenças entre as crianças. A 

história do elefante trouxe compreensões ao grupo. Tivemos uma criança com 

deficiência, Paralisia Cerebral que junto a turminha se sentiu pertencente do espaço e 

da aprendizagem.              
Projeto Animais - Selvagens, Aquáticos e da Fazenda. Vimos curiosidades 

sobre animais, alimentação, moradia, e surgiu a curiosidade dos insetos através da 

ida ao parque. A cigarra foi escolhida para iniciarmos a pesquisa. Com ela montamos 

o livro dos insetos da nossa escola, foi uma experiência que envolveu a todos.  

                 

Agrupamento III – Turmas A e B. 

Um dia brincando no parque, após um final de semana chuvoso, uma criança 

percebeu a minhoca se movimentando na terra, chamando a atenção de todos os 

amigos para o bichinho. No mesmo dia, ao voltar à sala, o assunto era a descoberta 
deste invertebrado. Foi neste momento que surgiu o projeto “Também têm 
minhocas no parque? ” Realizamos muitas pesquisas, sendo necessário organizar 

um espaço, um cantinho na sala de referência. Aliando o projeto leitura com o da 

minhoca, junto com a turma, organizamos um livro contando a história do bichinho 

desde o início do projeto até as curiosidades já pesquisadas.  Foi pintado um balde, 

colocamos nele o livro “Conhecendo a minhoca”, uma minhoca de feltro, uma folha e 

alguns materiais de artes e as crianças levavam para casa e reproduziam com as 
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famílias o desenho da história. A ansiedade para levar a atividade para casa era 

grande. 
Alimento bom é alimento da terra - realizamos algumas experiências com 

sementes e raízes de frutas e leguminosas. Plantamos algumas hortaliças 

conseguimos observar a germinação de algumas.  

Identidade através dos Contos – É uma necessidade do indivíduo, saber quem 

é, qual é seu nome, como é seu corpo, onde vive e dentre outras. Nessa perspectiva, 

também trabalhamos as regras de convivência, e o respeito às diferenças e o cuidado 

com os amigos da sala. 

Sacola Literária – A princípio as crianças levaram o livro da “Cigarra e a Formiga”. 

Dentro da “sacola”, tinha um livro, materiais de arte, texto explicativo e folha de sulfite 

para colagem das fotos. A proposta é que após a leitura, as crianças fizessem registro 

em desenhos, fotos e confeccionassem uma formiga com material reciclável. 

Vida de Formiga – Durante as observações, das atividades, diálogos e 

brincadeiras no parque, percebemos o interesse das crianças por um formigueiro, 

algumas delas ficaram eufóricas dizendo que tinham muitas formigas no parque. 

Aproveitamos a curiosidade para observarmos o movimento das formigas. No dia 

seguinte uma das crianças, trouxe a história da “Cigarra e a Formiga”. Devido o 

interesse do grupo, iniciamos as pesquisas.  
Bandeja Heurística – possibilitamos o manuseio de diferentes materiais, naturais 

ou não, com diferentes texturas, pesos e tamanhos. As crianças foram expondo suas 

hipóteses de ideias acerca dos elementos oferecidos.     
 

Plano de Trabalho da Educação Especial. 
Durante esse ano a ação da educação especial foi realizada através de muitas 

reuniões com as famílias, equipe escolar, setor intersetorial e dos encontros 

organizados pelos NAEDs que facilitou o trabalho. No mês de junho, na formação das 

monitoras, tivemos um estudo sobre “Educação Especial na educação infantil: 
Diferentes olhares sobre a inclusão”.  
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 Com as Professoras de referência o diálogo foi essencial para um bom trabalho. 

Desenvolvíamos, se necessárias, adaptações para que as crianças participassem 

plenamente das ações junto a turma.   

        
b) Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços. 

 
No decorrer das Formações tecemos: Perfil do Educador, BNCC, 

Educação Especial e inclusiva, Organização dos Espaços/Tempo e história. Cada 

tema abordado durante o ano foi para o crescimento profissional e pessoal das 

envolvidas visando à garantia da qualidade educacional das crianças. Foram 

divididos em 2 módulos com subtítulos:  

I – Práticas no Cotidiano: Reflexões e Construções de novos Saberes;  

II – Representação, Linguagem e Expressão: Movimentos que ensinam e 

nos ensinam. 

 Para cada módulo os materiais foram ancorados em documentos/leis que 

auxiliaram nas práticas e na reflexão para uma educação de qualidade.  Além dos 

momentos de formação na Escola, tivemos em outro espaço um encontro com a 

Educadora Tereza Miriam Pires Nunes (Zamira) da Ecobrinquedoteca do Parque 

em Campinas/SP. 

 

 

Estas reuniões acontecem semanalmente, em ambientes diversos, na direção 

da Coordenadora Pedagógica nas horas formações com as professoras (terças-feiras 

das 17h às 19h) e nas HFAMs (quartas-feiras das 7h às 9h com o primeiro grupo e 

das 16h às 18h com o segundo) com as auxiliares de desenvolvimento infantil. 

 

 

MESES 

 

TECENDO SABERES: NA ESCOLA E  
PARA A ESCOLA. 

EXECUTADO 
 

Módulo I (1º Semestre) - Práticas no Cotidiano: 
Reflexões e Construções de novos Saberes  
Módulo II (2º Semestre) - Representação, 
Linguagem e Expressão: Movimentos que ensinam 
e nos ensinam.  
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Fevereiro  

Março 

 

Perfil da Educadora Infantil. 
Objetivo: Ampliar o conhecimento Educador que 
correspondam a nossa realidade e que atuem à luz 
das normativas. Se reconhecer como coparticipante do 
processo ensino aprendizagem.  
Fonte: Livro: O trabalho do Professor na Educação 
Infantil, Zilma Ramos de Oliveira e organizadores, 
capítulo 6 e slides da Pedagoga – Conceição Martins. 
http://slideplayer.com.br/slide/87801  

Plenamente 100% nas 
horas formações de 3ª 
e 4ª Feiras, neste o 
tema foi abordado 
amplamente. 
Registrada em livro Ata 
das reuniões de 
formações. (Agentes 
Educacionais).  

Abril  

Maio 

Base Nacional Comum Curricular. 
Objetivo: Oportunizar (re) conhecimento do documento, 
sua importância para a educação Infantil na garantia da 
equidade e no cumprimento das novas exigências 
educacionais.  
Fonte: Documento BNCC (Textos Introdutórios, Estrutura 
da BNCC e a etapa na Educação Infantil). Vídeo aulas da 
Anna Penido, Diretora do Inspirare e Jornalista e pela 
Professora e Psicóloga, Fernanda Arantes, fornecidas pelo 
site Nova Escola: cursos.novaescola.org.br/curso  

Plenamente 100% nas 
horas formações de 3ª 
e 4ª Feiras, neste o 
tema foi abordado 
amplamente. 
Registrada em livro Ata 
das reuniões de 
formações. (Agentes 
Educacionais).  

 

Junho 

 

Educação Especial na Educação Infantil: 
Diferentes Olhares sobre a Inclusão. 

Objetivo: Oportunizar olhares para o público-alvo da 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva 
na escola. Proporcionar empatia na interação social. 
Fonte: Slides montados pela professora de Educação 

Especial, com informações legais (Declaração de 
Salamanca, Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da educação inclusiva), breve relato das 
crianças que temos na escola e um documentário exibido 
pela Rede Globo - Profissão Repórter (19/06) sobre 
Autismo: 
globoplay.globo.com/v/7706198/programa.  

Realizadas plenamente 
100% nas horas 
formações de 3ª, 4ª 
Feiras e na RPAI, 
nestes o tema foi 
abordado amplamente. 
Registrada em livro Ata 
das reuniões de 
formações (Agentes 
Educacionais e 
Professoras) e RPAI. 

 

Agosto 

Setembro 

Como contar histórias?  
Objetivo: Proporcionar encorajamento nas educadoras. 
Apresentar diversas formas de contar história. Conhecer a 
história do maior contador de história do Brasil, Roberto 
Carlos Ramos. Planejar as ações em equipe. Identificar 
através das representações, linguagem e expressões 
atitudes das crianças.  Fonte: Filme: O Contador de 
Histórias - https://youtu.be/XXGPAFp3PC0 
Vídeos – Leitura para Bebês da plataforma Nova Escola e 
livros: Interações: com olhos de ler, Edi Fonseca e A casa 
imaginária, de Yolanda Reyes. 

Plenamente 100% nas 
horas formações de 3ª 
e 4ª Feiras, neste o 
tema foi abordado 
amplamente. 
Registrada em livro Ata 
das reuniões de 
formações. (Agentes 
Educacionais).  

Outubro 

 

Histórias a quem ousa contar. 
 

Objetivo: Colocar em prática o estudo sobre contação de 
história. Organizar apresentações para/com as crianças. 
Fonte: Pessoal de cada Educadora – criaram histórias na 

Plenamente 100% nas 
horas formações de 3ª 
e 4ª Feiras, neste o 
tema foi abordado 
amplamente. 
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Novembro 
lata.  Utilizaram histórias Clássicas Infantis da escola para 
contação aos Agrupamentos.  

Registrada em livro Ata 
das reuniões de 
formações. (Agentes 
Educacionais).  

Dezembro 
 

Exposição das ações realizadas durante as Formações.   
8ª Expo-Nave.  

Plenamente 100% 
Dias 04 e 05/ Dez. 

 
 
 
c) Atividade de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, 
CPA e outros), com as famílias e entorno. 

 
      As ações de Integração dos colegiados, das famílias e os intersetoriais 

ganharam materialização durante o ano de 2019. Tivemos os encontros com o 

Conselho de Escola, bimestralmente. Nesses, o diálogo sobre o projeto pedagógico 

ampliou olhares além de ser apresentada a Prestação de Contas para apreciação e 

aprovação de todos os Conselheiros presentes nestas reuniões. Com as famílias as 

reuniões proporcionaram encantamentos, pois a cada encontro uma aproximação 

(escola/família). As professoras buscavam compartilhar com as famílias todo trabalho 

pedagógico realizado na escola e como cada criança reagia. Estes momentos foram 

apresentados através de vídeo, fotos, narrativas e exposições de atividades. Além 

dos encontros com as famílias tivemos as RP (Reuniões Pedagógicas) que muito 

fortaleceu nos diálogos sobre o desenvolvimento da criança em nossa escola. 

    Tivemos a festa com as famílias no mês de setembro no mote “Viajando no 

mundo dos contos, descobrindo encantos” cada agrupamento apresentou um musical 

das histórias literárias infantis. Ao proporcionarmos estes momentos, tantos nós, 

quanto os familiares ficamos encantados ao ver o quanto o mundo literário fascina e 

ensina as crianças.  

       Foram realizadas ações Intersetoriais com o objetivo de aumentar a 

consciência e a garantia do cuidar e do educar da comunidade escolar sobre temas 

atuais e fundamentais na relação pessoal e social. Recebemos a Vigilância Sanitária 

com musical “Dengue”, o PROIN com diversas ações, teatro “Meio Ambiente”, oficina 

de Pipas: a lei e os perigos do cerol e palestra com as famílias “Criando os filhos no 

dia de hoje”, o Centro de Saúde – Escovação e Vacinação e o Programa SANASA 

com teatro sobre Saneamento Básico e Meio Ambiente. Para ampliar os olhares do 
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ano letivo, a 8ª Expo-Nave com mostra das atividades e ações realizadas no 

cotidiano da escola abrilhantou a todos envolvidos.  

 

 

 

    8. Quadro de Metas. 
 

Meta Prevista no 
Contrato de Gestão 

Principais Ações desenvolvidas 
para alcance das metas 

Análise do 
Processo e 
Resultados 

1. Dar continuidade no 
projeto de fortalecimento da 
parceria entre a escola e as 
famílias. 

 
2.  Ações com as famílias. 
13 de setembro.  “Viajando 
no mundo dos contos, 
descobrindo encantos” 

 
 
 

1. Oficinas, Palestras, Festas, Exposição 
de trabalhos, Reuniões de Conselho, 
Reuniões da Família e Educadores, 
Passeios.  

 
2. Construção de cenários, apresentação 
das crianças de teatro e/ ou musicais. 
Oficinas com as famílias, brincadeiras e 
socialização 

  
 
 
 
 

Meta atingida 
em sua totalidade. 

 

1. Promover atividades 
lúdicas que despertem a 
imaginação, a curiosidade e 
a alegria das crianças. 

2. Conscientizar a 
comunidade escolar sobre 
temas atuais e 
fundamentais na relação 
pessoal e social.  

 

 

1. Contação de histórias através das 
educadoras da escola. 

 
 
2. Teatros com as crianças: Dengue 
(Vigilância Sanitária), Cuidados com o 
Meio Ambiente (PROIN). Palestras: 
“Criando os filhos no dia de hoje” com as 
famílias e Oficina de Pipas: a Lei e os 
perigos do Cerol com os Agrupamentos III.  
Centro de Saúde: Vacinação e Escovação. 
Estabelecer ações integradas com as 
Instituições de apoio às pessoas com 
deficiência e as famílias com problemas 
sociais/emocionais.  

 

 
 
 
 
 
 

Meta atingida em    
sua totalidade. 
 
 

1. Proporcionar às crianças 
diferentes sabores, texturas 
e aromas culinários. 

 

 
1. Apresentação diária dos alimentos in 
natura. Observação e degustação dos 
alimentos organizados pelas/com as 
crianças.  Autosservimento iniciado com 
os Agrupamentos III e gradativamente aos 

 
 
 
 

Meta atingida 
em sua totalidade. 
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2. Garantir conhecimento de 
hábitos saudáveis para as 
famílias.  

Agrupamentos II. Piqueniques e culinária. 
 
2. Palestra com a nutricionista do CEASA 
– Kátia Souto. 

 

 

 
 
Projeto Leitura - sacola 
literária.  

Os agrupamentos semanalmente 
proporcionaram de duas a três crianças 
escolha de livros que foram levados para 
casa em pastas, sacolas ou mochilas e 
retornaram com o registro das famílias.   

 
Meta atingida 

em sua totalidade. 
 

 
 

Brincar Heurístico. 
 

Organizou/selecionou materiais não 
estruturados e naturais. Cada 
Agrupamento articulou ações 
correspondentes aos agrupamentos. 
Agrupamento I: Cesto Heurístico.  
Agrupamento II: Jogos Heurísticos. 
Agrupamento III: Bandeja Heurística.  

 
 

Meta atingida 
em sua totalidade. 

 

 
 
 

Manutenção Predial. 
 
 

1. Extintores. 
2. Fechaduras.  
3. Troca dos Azulejos (Lactário). 
4. Poste de Energia.  
5. Telhado – Vazamento. 
6. Vidros. 

 

 
 

Meta atingida 
em sua totalidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Execução Orçamentária e Financeira 2019. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Categoria das 
Despesas Valor Planejado Valor Executado Percentual Executado(e justificativas) 

Recursos Humanos R$  1.375.403,64 R$  1.225.950,26 89,13% - Recursos não utilizados no total  
ref. reserva para final do Contrato;   

Rec. Humanos - 
Encargos R$   516.149,97 R$  436.049,01 84,48% - Recursos não utilizados no total  

ref. reserva para final do Contrato;   

Materiais de Consumo R$    68.387,81 R$  44.050,36 

64,41% - Os valores calculados 
contemplavam um ano de atendimento e 
conseguimos melhores preços com a 
concorrência, porém foram necessários 
maiores gastos para o suprimento das 
necessidades apresentadas. Foi aplicado 
o critério da economicidade com 
qualidade.  

Serviços e Outros R$    26.222,85 R$  18.691,83 
71,28% -. Dentro dos valores projetados 
não foram necessários outros Prestadores 
de Serviços durante o ano de 2019. 

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

Manutenção R$     26.655,41 R$   2.821,00 
10,58% - Em 2019 houve poucas e 
pequenas ocorrências de necessidades 
Urgentes e Imprevisíveis em 
Manutenções. 

TOTAIS R$   2.012.819,68 R$  1.727.562,46 
85,83% Valores não utilizados no total. 
Sendo feito reserva para o final do 
Contrato em Jan/2021 

 
 

Resumo Orçamentário e Financeiro.    
 

Saldo Anterior 2018 R$  211.191,03 

Valor Repassado em 2019 R$  1.758.920,85 

Valor Rendimentos em 2019 R$  6.124,61 

Valor das Despesas em 2019 R$  1.727.562,46 

Saldo para o próximo Exercício 2020 R$  248.674,03 
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11. Conclusão 

Diante do exposto, a unidade educacional CEI Nave-Mãe Prof. Milton Santos, 

co-gerida pela O.S. Associação CHANCE Internacional entendeu que as atividades 

pedagógicas, funcionais e administrativas, foram executadas dentro do previsto pelo 

Contrato de Gestão firmado.  

 

 

Campinas, 18 de junho de 2020. 

 

    

 

 
__________________________________ 

      Luiz Fernando Ferrari  - Presidente 
            CPF 060.590.368-99  
      Associação CHANCE Internacional 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Rosana Bueno Quesada  - Diretora 
CPF 137.901.388-78 
CEI Nave-Mãe “Prof. Milton Santos” 
 

  
   

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI 
BEM QUERER GOV. EDUARDO H.A.CAMPOS- 

CNPJ: 00.300.881/0001-66 -00.300.881/0010-57 - C.C.: 
3164.53.71.0431.00000 - I.M.: 151866-6 

  

 
 
 
 
 

 
 

 RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUCÇÃO TÉCNICA 
E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 

31/12/2019 
 
 
 

Identificação da Organização Social 

 

Organização Social: Associação Chance Internacional 

Endereço: Av. Anchieta, 175 – sala 65 – Centro, CEP: 13.015-101 – Campinas-SP 

CNPJ Matriz: 00.300.881/0001-66 

Presidente: Luiz Fernando Ferrari 

N° do Contrato de Gestão: 018/16- Aditivo nº 0010/17 

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

Objeto do Contrato: O contrato de gestão tem por objeto a execução de atividades e serviços de 

ensino do CEI Gov. Eduardo H. A .Campos-Vila Esperança, em conformidade com o edital de 

Chamamento Público, nº03/2015 e do Termo de Referência Técnica.  

 

 

Identificação da Unidade Educacional Cogerida  

 

 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Governador Eduardo 

Henrique Accioly Campos 

Endereço: Rua André Gabróis s/n – Vila Esperança – Campinas-SP 

CNPJ do CEI: 00.300.881/0010-57 

Telefone: (19) 3246-1472 

E-mail: navemae.eduardocampos@campinas.sp.gov.br 

Horário de atendimento: 7h às 18h  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. Introdução:  

O presente relatório trata-se do atendimento realizado às crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 

meses, matriculadas no CEI Gov. Eduardo H. A. Campos, durante o ano de 2019. 

Abordaremos os recursos pedagógicos, organizados e planejados pela equipe escolar, os recursos 

humanos e financeiros que foram utilizados e disponibilizados para o sucesso e aprendizagens das 

crianças. 

Ressaltamos também a presença constante e o apoio das famílias durante o ano, que se tornaram 

fundamentais para o fortalecimento do vínculo entre a escola e família, tendo como resultado dessa 

parceria, aprendizagens significativas às crianças bem como o desenvolvimento da autonomia e o 

exercício da cidadania delas. 

 

 
2. Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Início Término 
Integral 7 h  18 h 

Parcial – Manhã 7 h  11 h 
Parcial – Tarde 13 h  17 h 

 
 
 

3. Atendimento 2019 

Agrupamentos 
Faixa Etária 

 

Proposta de 
Atendimento 

2019 

Crianças 
Atendidas em 2019 

 
AG I Integral Crianças nascidas entre 

01/07/2017 a 31/12/2019 
 
75 74 

AG II Integral 
 
Crianças nascidas entre 
01/11/2015 a 30/06/2017 
 

110 103 

AG III Parcial 
Crianças nascidas entre 
01/04/2013 a 31/10/2015 
 

123 105 

TOTAL  
 308 282 

Dados do planejamento e do sistema eletrônico considerando dados do último dia letivo do ano. 
 

 
 
 
 

OBS: Não atingimos a Proposta de Atendimento Máxima pois não havia demanda. Atendemos tod
a lista de espera.  
 
 

4. Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2019: 200 dias 
Dias letivos cumpridos no ano de 2019: 200 dias 
 
 

5. Alimentação 
 

5.1. Total de Refeições Servidas/Ano 

Agrupamento 

Total de 
Refeições 

Servidas 1° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 2° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 3° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 4° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

servidas no 
Ano 

I 7.506 19.982 17.617 17.802 62.907 
II 12.811 11.473 8.629 8.983 41.896 
III 8.658 10.997 7.737 8.509 35.901 

TOTAL 28.275 42.452 33.983 35.294 140.704 
 
 
 

6. Quadro de Recursos Humanos 

Profissional 
Quantidade Proposta 

para execução do 
Contrato 

Quantidade de 
profissionais na Unidade 

Educacional em 2019 
Diretor educacional 01 01 

Vice diretor educacional 01(para unidade que atende a 
partir de 351 crianças).  0 

Coordenador Pedagógico 01 01 

Professor 08 
06 (Contrato de 4 professoras 
com carga horária 42h semanais 
e 1 professora com contrato de 
22 h semanais). 

Professor de Ed. Especial 01 01 
Agentes de Ed. Infantil  21 23 
Cuidador 0 0 
Cozinheira ou merendeira 01 01 
Ajudante de cozinha ou 
auxiliar de cozinha 03 03 

Porteiro ou vigia ou guarda ou 
zelador 01 01 

Assistente administrativo ou 02 02 
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auxiliar administrativo 
Servente de limpeza ou 
auxiliar de serviços gerais 03 03 

 
 
 

7. Atividades desenvolvidas no ano. 
 

A proposta pedagógica realizada pelo CEI Gov. Eduardo Henrique Accioly Campos tem como 

embasamento os documentos nacionais e municipais, trazendo para a vivência das crianças 

brincadeiras, jogos e dramatizações que promoveram a interação entre criança-criança e criança-

adulto. 

Pensando na escola como contexto social e o que ela pode oferecer às crianças, exploramos este 

espaço de extremo potencial em todos os ângulos que nos permite, a partir do tema gerador do 

projeto. 

Logo, o projeto institucional “Circo de todo mundo: Tecendo uma rede de cidadania”, foi palco de 

trabalhos que contemplaram os mais diversos recursos, criatividade e relações, além de possibilitar 

as crianças vivenciar experiências únicas nos diferentes espaços e contextos. 

A metodologia utilizada possibilitou a criança pensar, refletir, descobrir, analisar, interagir, afinal, 

ser sujeito crítico e ativo, a fim de promover momentos de vivências, experimentações, 

dramatizações, onde a criança exercite não apenas o corpo em movimento, mas as habilidades para 

a convivência com o outro, pautada em valores como amizade, solidariedade, cooperação, respeito, 

sinceridade, generosidade, honestidade, dentre outras.  

Além das propostas que valorizaram o exercício da cidadania de forma lúdica, a partir da temática 

envolvente do contexto circense, estimulamos o desenvolvimento e aprendizagem das crianças ao 

longo deste ano, através de atividades rotineiras como contação de histórias, faz de conta, artes 

plásticas, explorações, experimentações, nas atividades intencionais, orientadas e facilitadas pelo 

educador, proporcionando aprendizagens significativas para as crianças e auxiliando no 

desenvolvimento de sua autonomia, promovendo a formação e construção de valores, preparando-as 

para a vida em sociedade.  

Semanalmente tivemos também apresentações que envolveram o contexto do circo, possibilitando 

às crianças entrarem no mundo da fantasia e participarem destes momentos se apresentando, 

assumindo diferentes papéis sociais, além de diversas atividades motoras, de artes plásticas, entre 

outras, como descrito acima, a partir dos cenários e personagens do circo.  

 
 

Citaremos abaixo algumas atividades que foram desenvolvidas ao longo do ano letivo: 

AGRUPAMENTO I 

Neste agrupamento foram trabalhados os projetos “Brincando com os sons, as cores, aromas e 

sabores” e “Arte em movimento”. A partir destas temáticas estimulamos as crianças vivenciarem 

contextos nos quais possibilitaram a formação de visão de mundo, o desenvolvimento da oralidade, 

o desenvolvimento sensorial, o reconhecimento de si e do próprio corpo, além das experiências com 

o simbólico ao entrar em contato com estes universos.  

AGRUPAMENTO II 

Nos agrupamentos desta faixa etária, as crianças tiveram a oportunidade departiciparem dos 

projetos “Arte em movimento” e “Um mundo das cores, formas, texturas e sensações”. O projeto 

trouxe diversas possibilidades de reconhecimento das cores, sombras, texturas, sons, elementos da 

natureza, entre outras propostas que surgiram ao longo do ano, que despertou o interesse e 

curiosidade das crianças em descobrir o que o seu corpo, bem como suas potencialidades e 

limitações. O imaginário foi ativado, por meio de histórias e representações de personagens que 

foram apresentados. 

AGRUPAMENTO III 

“Brincando e aprendendo com a diversidade do circo” e “Fazendo arte”, foram os projetos 

desenvolvidos para alcançar criação de desenhos, pinturas livres, montagem e colagem deixando a 

imaginação guiar o mundo infantil, possibilitando o desenvolvimento de atitudes essenciais para o 

indivíduo com o senso crítico, tendo a sensibilidade e criatividade, exploração além de poder 

utilizá-la como forma de expressão das diversas linguagens. Estes projetos também possibilitaram 

trabalhar o respeito ao próximo e as diferenças, trabalhando a identidade individual e coletiva entre 

as crianças.  

Espaços e tempos que possibilitaram o brincar 

Aproveitando a temática do projeto institucional, criamos cantos que faziam ponte com este, como 

“canto do equilibrista” com brinquedos como pés de lata, boca do palhaço, bambolês, jogo de 

argolas, entre outros. Além destes, criamos o “Camarim do circo” com fantasias dos personagens: 

Palhaços, mágicos e dançarinos. Também reformulamos os cantos da natureza e dos materiais não 

estruturados. Tivemos atividades com canteiro de horta e flores, constituindo um ambiente rico em 

aprendizagens para todos e possibilitando novos espaços de convivência na unidade. As crianças 

exploraram também os parques interno e externo, quiosque, casinha de boneca, solário e espaços 

verdes da escola. 

 
 
 

Educação Especial 

Neste ano de 2019 enfocamos o trabalho realizado junto à CEI Gov. Eduardo Henrique Accioly 

Campos na inclusão e diversidade. 

Propusemos o projeto inclusivo denominado “Criando pontes com a diversidade”. A partir do 

projeto foi apresentado para as crianças o livro "Esta é Silvia", de autoria de Jeanne Willis e Tony 

Ross. Ao final da contação de história, deixamos uma boneca construída com inspiração na 

personagem, e a apresentamos como "Silvia". A boneca ficou aos cuidados do agrupamento por 

alguns dias como forma de socialização. Foi muito significativo para as crianças compartilhar estes 

momentos. 

Participamos dos seminários de educação especial do município de Campinas, onde foram 

abordados temas como: superdotação e altas habilidades, deficiências físicas, deficiências e 

intelectuais, autismo, entre outros, com professores de diversas áreas e outros convidados como 

palestrantes.  

Foram feitos atendimentos às famílias dos alunos público-alvo da educação especial e às 

professoras das turmas. 

As observações em sala e acompanhamento aos alunos da Educação Especial aconteceram 

rotineiramente, na intenção de orientar aos profissionais as melhores formas de conduzir algumas 

atividades, orientar sobre materiais e também sobre o desenvolvimento nas diversas áreas. Às 

sextas-feiras fizemos reuniões com a gestão compartilhando sobre temas ligados à inclusão e ao 

público da Educação Especial. Aconteceu também a produção dos relatórios referentes as crianças 

da Educação Especial em conjunto com as professoras das turmas.  

A partir do projeto institucional, potencializamos as ações motoras das crianças da educação 

especial, bem como a socialização da inclusão e os aspectos sócios emocionais. 

 

b) Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços. 

As formações se constituem em um momento de encontro entre os pares, possibilitando as trocas de 

vivências e o compartilhamento de saberes. A formação continuada abrange aspectos que priorizam 

as aprendizagens das crianças, levando em consideração os seus interesses e curiosidades. Nas 

reuniões de formação foram discutidas ações facilitadoras da prática pedagógica e as propostas 

pertinentes ao desenvolvimento integral da criança. 

Os estudos de documentos nacionais e municipal deram embasamento teórico à prática do cotidiano 

escolar. As Diretrizes Curriculares Municipal, Caderno Curricular Temático, foram alguns 

 
 
 

norteadores do nosso trabalho. A formação continuada no CEI Gov. Eduardo H. A. Campos com a 

equipe de Agentes Educacionais aconteceu nas terças-feiras das 7 h as 9 h e das 16 h as 18 h, e com 

a Equipe Docente, nas quartas-feiras das 17 h às 19 h. 

Nas formações continuadas tanto com as professoras, como com as monitoras, abordamos temas 

que auxiliaram no desenvolvimento do trabalho, buscando que a escola se torne cada vez mais um 

espaço de acolhimento e reflexão tanto dos adultos, como das crianças. Passamos por temas que 

envolvem o imaginário infantil, o espaço no desenvolvimento da criança, textos do livro “Diálogos 

com Reggio Emília”, diretrizes curriculares municipais, entre outros. Os encontros foram ricos em 

trocas e compartilhamentos de informações e na aquisição de novos conhecimentos. 

Além dos textos e artigos estudados e socializados, realizamos oficinas para confecção de materiais 

que compuseram os cantinhos de Aprendizagens, fazendo referência ao Projeto Institucional, 

enfatizando nas vivências das crianças brincadeiras tradicionais como:  Pé de lata, boca de palhaços, 

argolas, fantasias de personagens circenses. 

 

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

com as famílias/entorno. 

Ao longo do ano foram realizadas 4 reuniões do conselho de escola, 3 reuniões de pais, além de 

ações que envolveram ambas as instituições escola e família, tendo a participação efetiva, 

prestigiando as crianças e a escola. 

No mês de maio realizamos a “Festa da Família”, uma ação feita visando a integração entre a 

sociedade e a escola. Acolhemos as famílias no pátio e cada agrupamento fez uma apresentação 

com base no tema do projeto, possibilitando as famílias conhecer as vivências do cotidiano.  

Em junho realizamos a “Festa no Picadeiro”, foi um momento especial onde as crianças e suas 

famílias tiveram a oportunidade interagir entre si, de dançar, brincar e se divertir, fortalecendo os 

vínculos entre a escola e comunidade. 

No mês de agosto promovemos uma “Festa da Família”e tivemos a presença maciça dos pais e 

responsáveis das crianças. Para este momento realizamos uma apresentação de teatro e um coral 

com as crianças de todos os agrupamentos. 

A “Mostra Pedagógica” contou com a exposição dos trabalhos desenvolvidos com as crianças 

durante o ano letivo.  

E por fim, o “Festival de Encerramento” com a participação das famílias. Foi um momento em que 

toda comunidade participou efetivamente, estabelecendo uma parceria eficiente entre família-
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escola.  

 

 
 
 
 
 
 
8. Quadro de metas 

Meta Prevista no 
Contrato de Gestão 

Principais Ações desenvolvidas para alcance 
das metas 

Análise do Processo 
e Resultados 

1. Planejamento 
Institucional( Integração 
de toda a equipe 
educacional e família 
para implementação e 
revisão da proposta 
pedagógica). 

1. Impressos, murais informativos aos pais e a 
comunidade escolar, semanários, cadernos de recados 
para conhecimento e interação do projeto anual. 
 

1. Meta atingida em sua 
totalidade. 

2.Formações 
continuadas para os 
profissionais da Unidade 
Escolar visitas 
periódicas da Supervisão 
da SME. 

2.Autoavaliação da prática pedagógica envolvendo os 
sujeitos escolares, estudos e reflexões nos grupos de 
docentes (TDC, às quartas-feiras, das 17h às 19h) e 
agentes educacionais( FC, às terças-feiras, das 7h às 9h e 
das 16h às 18h). Foram realizadas ao longo do ano 
também, 4   RPs( reuniões pedagógicas) com toda a 
equipe escolar onde abordamos temas que aprimoraram a 
prática pedagógica. 

2. Meta atingida em sua 
totalidade. 

3. Planejamento e 
avaliação semanal das 
atividades desenvolvidas 
dentro da proposta 
pedagógica 
contemplando as 
aprendizagens e 
interesses das crianças.  

3. Semanário constando o planejamento pedagógico de 
cada agrupamento, sob a orientação e acompanhamento 
da Orientadora Pedagógica, ,elaboração de relatórios 
individuais  sobre o desenvolvimento das crianças, mostra 
pedagógica e outros. 

3. Meta atingida em sua 
totalidade. 

4. Interação com o 
Ambiente Natural e 
Social 

4. Realizamos atividades pedagógicas referentes à roda da 
conversa e música, chamada, calendário, conhecendo 
valores e virtudes, higiene pessoal e alimentação 
saudável. Exploramos o parque a as áreas externas da 
escola entrando em contato com a natureza e aquilo que 
ela produz. 

4. Meta atingida em sua 
totalidade. 

5. Crianças expressando-
se por meio de diferentes 
linguagens.  
 

5. Abordamos diferentes temas como: Eu e você contra a 
dengue, identidade, releituras de diferentes artistas 
plásticos, cores e formas geométricas e profissões. 
Vivenciamos espaços que estimularam  o faz de conta e a 
expressão por meio da imaginação e inventividade. 
Apresentamos os diferentes gêneros textuais, por meio do 
mundo das cantigas, parlendas e poemas, momento 
cultural com danças, músicas historiadas, teatros infantis 
e apresentação de artes circenses. 

5. Meta atingida em sua 
totalidade. 

6. Construção de 6. Oferecemos alimentação saudável de acordo com o 6. Meta atingida em sua 

práticas educativas sobre 
a importância dos bons 
hábitos alimentares. 

cardápio enviado pela SME, realizamos receitas culinárias 
diversificadas, cultivamos canteiros de verduras, legumes 
e temperos. 

totalidade. 

7. Organização e 
limpeza dos espaços. 

7. Troca periódica dos filtros, limpeza de caixa d’água e 
de gordura, corte da grama, dedetização e orientações à 
equipe de limpeza. 

7. Meta atingida em sua 
totalidade. 

8. Criação de espaços 
para atividades e 
experiências das 
crianças. 

8. Organizamos sala de leitura, biblioteca, ateliê e os 
cantos de aprendizagem. 

8. Meta atingida em sua 
totalidade. 

9. Garantir o 
atendimento 
especializado as crianças 
de inclusão. 

9.Tivemos acompanhamento e  orientação da professora  
de Ed. Especial para as demais professoras, sanando 
dúvidas surgidas no cotidiano escolar  e na elaboração de 
atividades. Realizamos entrevistas e orientações aos pais 
das crianças público-alvo da Educação Especial. Foram 
realizadas propostas inclusivas em contações de histórias 
com personagens com deficiência,  organização de 
atividades de estimulação sensório-motor e 
encaminhamentos de duas crianças a psicólogo da rede 
municipal.     

9. Meta atingida em sua 
totalidade. 

10. Instrução às famílias 
de modo a direcionar as 
atitudes e respeito a 
proteção da criança 

10.  Garantimos o controle de frequência e orientações 
aos pais de alunos faltosos, conscientizando-os que a 
Educação Infantil é um direito da criança e sua 
importância para o desenvolvimento integral dos 
pequenos.  

10. Meta atingida em sua 
totalidade. 

 
 
9.Execução Orçamentária e Financeira 2019 

Despesas Valor Planejado Valor Executado Percentual Executado(e justificativas) 

Recursos Humanos R$  1.478.759,76 R$  1.367.503,05 92,48% - Recursos não utilizados no total  
ref. reserva para final do Contrato;   

Rec. Humanos - 
Encargos R$ 505.170,20 R$  460.878,04 91,23% - Recursos não utilizados no total  

ref. reserva para final do Contrato;   

Mat. Consumo R$  78.704,97 R$  65.457.53 

83,17% - Os valores calculados 
contemplavam um ano de atendimento e 
conseguimos melhores preços com a 
concorrência, porém foram necessários 
maiores gastos para o suprimento das 
necessidades apresentadas. Foi aplicado o 
critério da economicidade com qualidade. 

Serviços e Outros R$  27.168,74 R$  20.326,84 
74,82% - Dentro dos valores projetados 
não foram necessários outros Prestadores 
de Serviços durante o ano de 2019. 

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

Manutenção R$  32.353,46 R$   2.569,00 

7,94% - Em 2019 houve poucas e 
pequenas ocorrências de necessidades 
Urgentes e Imprevisíveis em 
Manutenções. 

TOTAIS R$  2.122.157,13 R$ 1.916.734,46 
90,32% Valores não utilizados no total. 
Sendo feito reserva para o final do Contrato 
em Jan/2021 

 
 

       Resumo Orçamentário e Financeiro 

Saldo Anterior 2018 R$  266.471,55 
Valor Repassado em 2019 R$ 1.855.707,11 
Valor Rendimentos em 2019 R$  5.748,65 
Valor das Despesas em 2019 R$  1.916.734,46 
Saldo para o próximo Exercício 2020 R$  211.192,85 
 
 

10. Conclusão 

Finalizamos esse relatório, ressaltando que as metas previstas no plano de trabalho para o ano de 

2019, tanto as metas financeiras, quanto pedagógicas foram alcançadas em sua totalidade .    As 

crianças tiveram a oportunidade de brincar, podendo expressar através das brincadeiras, seus 

sentimentos, emoções, desejos e necessidades; utilizaram-se das diversas linguagens( corporal, 

musical, plástica, raciocínio lógico, oral e escrita), por meio de atividades que foram pensadas e 

planejadas com o objetivo de  enriquecer cada vez mais a capacidade expressiva delas. Conheceram 

algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse e respeito a diversidade. 

Enfim, foram momentos de grandes aprendizagens, fortalecendo o bem-estar, o desenvolvimento da 

autonomia e a interação social. 

 

Campinas, 13 de junho de 2020. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Luiz Fernando Ferrari – CPF 060.590.368-99 

             Presidente da Associação Chance Internacional  

 
_______________________________________ 
Cláudia Ap. Peres Oliveira CPF: 186-440-438-89 
Diretora Educacional 

   
   

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI BEM 
QUERER RUBEM ALVES - CNPJ: 00.300.881/0001-66 
-00.300.881/0007-51 - C.C.: 3164.53.71.0431.00000 - I.M.: 

151866-6 
  

 
  
 
 

RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E 
ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 

31/12/2019 

Identificação da Organização Social 

Organização Social: Associação CHANCE Internacional CHANCE 

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

CNPJ Matriz: 00.300.881/0001-66 

Presidente: Luiz Fernando Ferrari 

N° do Contrato de Gestão:017/2016   Aditivo n° 12/17 

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

 

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino no CEI Bem 
Querer Rubem Alves 

 

Identificação da Unidade Educacional cogerida: 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Rubem Alves 

Endereço: Av. Paulo Provenza Sobrinho, nº75 – Campos Elíseos – 13060-356 

CNPJ do CEI:00.300.881.0007/51 

Telefone: (19) 3227-5674 

E-mail: navemae.rubemalves@campinas.sp.gov.br 
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Introdução:  
  
 O CEI Rubem Alves iniciou o ano letivo com uma proposta acolhedora para cada turma, foi 
um período de adaptação dos pais e crianças, no entanto, o processo se desenvolveu de 
forma gradativa, buscando tranqüilidade e cuidados necessários para alcançarmos os 
objetivos propostos. Com o olhar para a criança, como um ser integral, o CEI Rubem Alves 
desenvolveu a proposta educacional baseada na escuta da criança, observação e percepção 
às diversas maneiras pelas quais ela se expressa e teve como tema gerador “O Território 
do Brincar e suas Múltiplas Linguagens”, proporcionando o resgate dos aprendizados 

dantes experienciados e num contexto atual de desenvolvimento infantil possibilitamos 
espaços, tempos e relações com intencionalidade lúdica e educativa. As propostas 
planejadas para esse ano, oportunizou o olhar e uma escuta atenta para as várias linguagens 
das crianças possibilitando as produções de conhecimento das mesmas, nas mais diversas 
formas de manifestações. 

A escuta atenta é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento das propostas 
pedagógicas que terão embasamento na abordagem Construtivista, na BNCC e “Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: um processo contínuo de reflexão 
e ação: Prefeitura Municipal de Campinas”, 2013 explorando todos os campos de 
experiências. A brincadeira dentro da instituição infantil, tem intencionalidade educativa, pois 
através dela a criança desenvolve habilidades físicas, autonomia, socialização, cria hipótese, 
supera medo e desafios. Todavia este universo do brincar permite liberdade, estímulos, 
vivências, criatividade e imaginação 

Propiciamos de forma a interpretar e evidenciar as ideias, pensamentos e questionamentos 
das crianças, através de variadas metodologias, como a oportunidade da culinária 
pedagógica, teatro, pintura, roda de conversa, brincadeiras com água, argila, leitura, tanque 
de areia, tecidos, músicas, danças, estratégias pedagógicas favorecendo as múltiplas 
linguagens. Uma criança potente é aquela que é vista em sua totalidade e é capaz de 
construir seu próprio conhecimento com desejo de saber e de viver 

 

 

 

 

1. Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Inicio Término 
Integral 07h00 18h00 
Parcial - Manhã 07h00 11h00 
Parcial – Tarde 13h00 17h00 

 

 

2. Atendimento 2019 

Agrupamentos Faixa Etária 
Proposta de 
Atendimento 
2019 

Crianças 
Atendidas em 
2019 

I Integral 

Crianças de até 
um ano e seis 
meses, completos 
até 28/02 no ano 
da matrícula 

67 67 

II Integral 

Crianças de um 
ano e sete meses 
até três anos e 
três meses 
completos até 
28/02 no ano da 
matrícula. 

150 150 

III Parcial 

Crianças de três 
anos e quatro 
meses até cinco 
anos e onze 
meses, completos 
até 31/03 da 
matrícula 

30 30 

TOTAL 247 247 

*Fonte: Sistema INTEGRE 23/12/2019  

 

3. Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2019: 200 dias 

 

 

Dias letivos cumpridos no ano de 2019: 200 dias 

 

4. Alimentação 

1. Total de Refeições Servidas/Ano 

Agrupamento 

Total de 
Refeições 
Servidas 
1° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 
2° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 
3° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 
4° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
servidas 
no Ano 

I 6.727 15.986 18.824 18.495 60.032 
II 11.528 25.880 20.065 21.007 78.480 
III 1.120 2.550 2.414 3.038 9.122 
TOTAL 19.375 44.416 41.303 42.540 147.634 

* Fonte: Controle de Estoque Interno 

 

5. Quadro de Recursos Humanos 

Profissional 
Quantidade Proposta 
para execução do 
Contrato 

Quantidade de 
profissionais na 
Unidade Educacional 
em 2019 

Diretor 1 1 
Vice Diretor **** **** 
Coordenador 1 1 
Professores 5 5 
Agentes de Educação 
Infantil 24 24 

Cozinheira 1 1 
Auxiliar de Cozinha 2 2 
Assistente Administrativo 2 2 
Auxiliar de Limpeza 4 4 
Auxiliar de Serviços Gerais 1 1 
Aprendiz 1 1 

 

6. Atividades desenvolvida no ano 

 

 

Síntese do Trabalho Pedagógico Desenvolvido: Processo de ensino 
Aprendizagem 

Tema Gerador: “O Território do brincar e suas múltiplas linguagens” 

Neste ano o Tema Gerador “O Território do brincar e suas múltiplas linguagens” partiu do 

pressuposto das inúmeras possibilidades de aprendizagens e vivências que as nossas 

crianças poderiam usufruir em nosso Território, ou seja, nossa Escola, Bairro, Cidade, País, 

Mundo, etc. 

Contudo intensificamos nossas aprendizagens através de pesquisas e estudos que 

pudessem nortear, contribuir e enriquecer nossas práticas pedagógicas.  

Iniciamos o ano de 2019 aprimorando o Projeto Vivências, desenvolvemos o processo de 

inserção das crianças em nossa unidade, possibilitando as crianças a construção de novos 

relacionamentos, apropriação do espaço, conhecimento do “eu” do “outro” e “nós”, sucedendo 

de forma afetiva e em parceria com as famílias. 

Possibilitamos descobertas, experiências, imaginações, criações, construções e 

reconstruções, vivências únicas e explorativas em nosso quintal e em toda nossa 

ambientação. 

Planejamos espaços educativos onde as crianças pudessem ampliar suas linguagens de 

modo lúdico e prazeroso. 

Ateliês com materiais não estruturados com o objetivo de estimular a criatividade das crianças 

foram concretizados, cestos de jogos heurísticos foram adquiridos com materiais como: Cano 

de PVC, conduíte, escova de lavar roupa, mini vassourinhas, coador de café, bucha vegetal, 

pinceis de diversos tamanhos e texturas, pedra ume, escova de cabelos com cerdas e 

texturas diferentes, pedaços de madeira, rolo de carne, cestos com tecidos de diversas cores, 

tamanhos e texturas, entre outros, além da ampliação do Ateliê estimulando o pensamento 

criativo, toda forma de expressão, valorizando o autoconhecimento e reconhecimento de sua 

identidade. Construímos a Horta Pedagógica com as crianças e colaboração das famílias 

estreitando e fortalecendo a relação entre pares. Recebemos visitas de Avós relacionando ao 

Projeto “Construindo Saberes”, possibilitamos situações de intimidade através da proposta 

“Maleta viajante” no qual as crianças puderam levar para casa livros de múltipla escolha e 

socializar com seus familiares e registrar de modo imaginativo no caderno de Registro. 
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Com o intuito de trabalhar e conscientizar as crianças da importância de uma alimentação 

saudável, ressalto que utilizamos da Proposta “Fazendo a Feira” vinculada ao Projeto 

Memórias e Sabores onde “toda” sexta-feira a Equipe Docente junto com as crianças 

desenvolviam receitas degustativas e ao término do dia oportunizava às famílias e 

comunidade a experimentação do prato elaborado e a documentação do processo do 

preparo, uma amplitude de linguagens eram desenvolvidas de forma agradável e deleitosa. 

No ato das refeições diariamente a Cesta de Frutas e Legumes são apresentadas as crianças 

para que adquiram o conhecimento dos alimentos in natura e saibam o que degustarão no 

respectivo dia. 

No Projeto Instrumentórias onde a proposta é trabalhar o desenvolvimento de dons e talentos, 

a equipe docente enriqueceu nossas práticas pedagógicas com apresentações de Músicas, 

teatro, brincadeiras direcionadas objetivando o brincar lúdico, desenvolvendo o cognitivo, 

social, emocional e desenvolvimento motor e psicomotor. 

Todo planejamento dos Projetos, Propostas Pedagógicas de escuta investigativa se tornaram 

perene, contemplando as múltiplas linguagens, evidenciando a criança como protagonista do 

processo de ensino aprendizagem, dispondo do educador a mediação e o ambiente como 

terceiro educador. 
 

a) Processos de ensino aprendizagem: 
As propostas pedagógicas do agrupamento – I  direcionaram-se ao desenvolvimento do 

estímulo cognitivo, motor, social e equilíbrio das emoções. 

Iniciamos o trabalho com o processo de inserção das crianças e familiares, pesquisas com 

questionamentos sobre as particularidades dos discentes foram enviadas de modo a 

compreender a rotina e entender como as famílias cuidam e interagem com bebês. 

Ambientamos os espaços com o intuito de encorajá-los a brincar e interagir com outras 

crianças, proporcionando a equipe docente, observação, criação de vínculo afetivo e 

segurança. 

Oportunizamos o brincar direcionado e livre, sendo ele a base de construção de 

aprendizagens. Trabalhamos o desenvolvimento dos cinco sentidos, com uso dos jogos 

heurísticos, experiências com macarrão colorido, folhas secas coloridas, tecidos com texturas 

 

 

e cores diferentes, uso de argila, tintas, cascos de árvores, areia colorida, pinhas, amido de 

milho, gelatina, canelas, desenvolvendo as múltiplas linguagens. 

O conhecimento da identidade e subjetividade são fundamentais na educação infantil, sendo 

assim trabalhamos a identidade utilizando como ferramenta espelhos, cesta de frutas 

(preferências) crachás com nome e fotos das crianças em tamanhos grandes e utilizamos o 

corpo como um instrumento do brincar pedagógico. 

Livros de gêneros textuais fizeram parte da nossa rotina, músicas de estímulo motor, gestual, 

oral movimentaram nossas experiências, a exploração do nosso território perpetuou o 

cotidiano do agrupamento I, as crianças exploraram a área externa, as ilhas de 

aprendizagens, cantos de experiências, biblioteca, ateliê, integrando as práticas educativas a 

conhecimentos sólidos e palpáveis. 

Os momentos de cuidado com o corpo foram fundamentais, utilizamos do conceito Higiene 

Pessoal e bucal uma oportunidade de brincadeiras e interações. 

Relacionada a Proposta Pedagógica “O Território do brincar e suas Múltiplas linguagens”, 

brincamos com brinquedos não estruturados estimulando a criatividade, construção e 

reconstrução de entretenimentos, jogo simbólico com panelinhas, tecidos, com o objetivo de 

desenvolver a imaginação, interpretação, ressignificação do mundo e a complexidade de 

brinquedos tradicionais e não convencionais motivando a elaboração de novas brincadeiras.  

No agrupamento I – B as propostas pedagógicas se estenderam a escuta provocativa sobre 

os pássaros, nos quais os discentes obtiveram conhecimento das especificidades dos 

pássaros, ampliaram experiências sobre moradia, alimentação, pelagem, etc. Estendeu a 

investigação aos meios de transporte, as famílias foram convidadas a confeccionar junto as 

crianças um meio de transporte e socializar com o agrupamento. Culinárias pedagógicas 

foram elaboradas juntamente as crianças, proporcionamos o conhecimento dos alimentos 

como frutas e verduras in natura, visitas diárias à horta enriqueceram as linguagens dos 

pequenos, onde além de participar ativamente do processo do plantio das hortaliças as 

crianças cuidavam e exploraram seu espaço de modo espontâneo. 

Objetivando o trabalho de desenvolvimento de dons e talentos, apresentações foram 

realizadas a outros agrupamentos, interação entre as crianças sucederam em diversos 

espaços e tempos, no parque, em visitas a outros agrupamentos em pequenos grupos e roda 

de música no pátio e brincadeiras. Possibilitamos práticas educativas que viabilizassem a 

evolução das inúmeras linguagens que as crianças possuem, ampliassem a sua visão de 

mundo, fazendo se sentir pertencentes a este universo transformador. Nos agrupamentos II - 

as propostas foram estrategicamente pensadas levando em conta o desenvolvimento da 

identidade e subjetividade de cada criança. Iniciamos o ano trabalhando o 

acolhimento/inserção das crianças e familiares em nosso território, foi um momento rico e de 

grande valia para a equipe pedagógica e pais, fortalecendo o elo de respeito, carinho e 

confiança entre ambas as partes. 

Iniciou-se as relações adulto/criança partindo das observações do corpo docente as 

manifestações das crianças em suas inúmeras linguagens, sendo elas dialogando, 

interagindo entre si e os demais agrupamentos, manuseando, descobrindo, criando 

brincadeiras e brinquedos com os elementos a ela dispostos, em momentos de troca, 

alimentação, exploração dos espaços, entre outros, contribuindo e auxiliando o corpo docente 

a planejar experiências de qualidade e aprendizagens significativas. 

As brincadeiras nos agrupamentos se fez presente em todos os espaços e tempos em nossa 

escola, no AGII - A as brincadeiras foram direcionadas ao lúdico, desenvolvimento corporal, 

artístico, brincadeiras com músicas, natureza, jogo simbólico proporcionando indagações, 

possibilidades de criação, imaginação, leitura de mundo e significação as vivências auxiliando 

no desenvolvimento cognitivo, motor e equilíbrio das emoções. 

A proposta de escuta investigativa trabalhada no agrupamento II – A foi sobre "A vida dos 

Insetos", de modo interdisciplinar as crianças conheceram diversos animais invertebrados, 

como borboletas, minhocas e abelhas, aprenderam sobre suas cores, alimentação, onde 

vivem, como vivem, sua reprodução e processo de transformação. Os eixos temáticos foram 

devidamente trabalhados levando em conta a faixa etária de cada criança, suas 

potencialidades e limitações. Foram propostas rodas de conversas, exploração da área 

externa com o uso de lunetas para uma observação mais palpável do que temos dispostos 

em nosso território, brincadeiras com figuras de animais invertebrados incentivando a 

memorização nas brincadeiras foram desenvolvidas, pinturas com uso de tintas diversas, 

materiais como pincel, uso de bucha vegetal, folhas de diversos tamanhos e texturas as 

crianças puderam experienciar, o uso da mesa de luz em abundantes momentos utilizando os 

animais invertebrados e ampliação de conhecimentos referente as formas geométricas e 

cores foram explorados. 

 
  

Estimulando a parte sensorial as crianças brincaram com macarrão espaguete cozinho 

simulando minhocas e trouxemos o real para o mundo infantil utilizando um pote de vidro com 

terra orgânica, onde as crianças tiveram contato com minhocas verdadeiras. Oportunizamos a 

observação do ciclo da Metamorfose da lagarta, onde a educadora trouxe para a sala uma 

Lagarta dentro de um vidro com folhas de Palmeira e todo processo de transformação as 

crianças puderam observar diariamente e após a metamorfose a Borboleta foi solta pelas 

crianças na área externa. 

Todos os projetos foram trabalhados de forma interdisciplinar junto a proposta de escuta, 

sempre evoluindo paralelamente a escuta investigativa. Relacionado ao Projeto Construindo 

Saberes as crianças ouviram a história “Eram Dez Lagartas” da autora Debbie Target, no 

Projeto Instrumentórias ouvimos a música “A Lagarta Comilona” composição de 

ShauanBencks. Em congruência a escuta as crianças degustaram o Mel de abelhas com 

torradas e gelatina onde tiveram conhecimento sobre o colágeno e sua importância para o 

nosso corpo, a proposta das Culinárias Pedagógicas foram estendidas aos pais as sextas-

feiras do mês vigente, no qual puderam apreciar a documentação do trabalho desenvolvido 

pelas crianças e degustação dos alimentos oferecidos a elas no processo de aprendizagem. 

O cultivo da Horta e a preparação do plantio foi um fator positivo e enriquecedor para as 

crianças, diariamente o cuidado era incentivado, o consumo da cenoura, beterraba, alface, e 

chás medicinais eram estimulados aos pequenos, observamos que embora algumas crianças 

consumam esses alimentos, eles cultivados na escola e apresentados a todos in natura, 

poucos tinham conhecimento, despertando no corpo docente um trabalho mais intenso 

quanto a apresentação e consumo de diversidade de frutas, verduras e legumes em nossa 

escola. 

Brincadeiras como Jogos Simbólicos, Jogos Heurísticos, brincadeiras de roda, no parque, uso 

de caixa de areia colorida, peças de encaixe com cores e formas variadas, pista de carros 

identificando comércios, praças, escolas, casas e apartamentos, brincadeiras com bolhas de 

sabão, com massinha de modelar de forma livre e dirigida, pega-pega, ilha de aprendizagem 

com elementos não estruturados, corrida de saco, cesta com elementos da natureza, entre 

outros jogos e brincadeiras, proporcionou a oportunidade de desenvolvimento para as 

crianças, afinal, através do brincar elas aprendem, experimentam o mundo, possibilidades, 

relações sociais, elaboram sua autonomia de ação e organizam suas emoções.  
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No AGII - B, a escuta investigativa partiu das primícias marinhas, trabalhou-se sobre a 

importância da água, seus estágios e se aprofundou aos animais aquáticos, sendo assim, as 

crianças apreciaram imagens e brincaram com pequenas réplicas de peixes grandes e 

pequenos, Golfinhos, Crustáceos variados, Água Viva e Algas Marinhas. Disponibilizamos às 

crianças uma caixa de tesouros com diversos tamanhos de conchas do mar, mariscos e 

ermitões, onde elas puderam apreciar suas cores, formas, tamanhos e espessura, tivemos 

também dois aquários de Peixes Beta, um macho e uma fêmea. As crianças tiveram a 

oportunidade de alimentar e observar as características principais de cada um deles como 

cores, tamanho, barbatanas nos finas de semana, os peixes eram levados pela equipe da 

sala para cuidado em casa e na semana seguinte ele retornava para dar continuidade ao 

trabalho pedagógico. 

Ampliando o Projeto Vivências, trabalhamos autonomia assistida sendo a criança ativa em 

todo processo de higienização corporal e oral, cabendo ao educador auxiliá-la quando 

necessário em todas as circunstâncias, incentivamos os cuidados com higiene pessoal. Nas 

Linguagens Oral e Escrita, além da leitura de diversos livros de gêneros textuais que temos 

em nossa biblioteca, utilizamos o livro “Dez Peixes Apressados” dos autores Peter Bently e 

GennyHaines com o objetivo de enriquecer a escuta, tornando a aprendizagem mais 

prazerosa e significativa. Inúmeras apresentações no pátio, rodas de músicas foram 

vivenciadas em nosso território, auxiliando no desenvolvimento de dons e talentos que 

fielmente é a proposta do Projeto Instrumentórias. As crianças participaram, interagiram, e a 

equipe docente e agentes educacionais também enriqueceram o Projeto com apresentações 

de teatro, músicas e danças. Durante o ano letivo todas as linguagens foram trabalhas, 

enfatizando a sua relação de interdisciplinaridade com a proposta de escuta, trabalhamos o 

reconhecimento das cores, formas, os conceitos maior e menor, grande e pequeno, pesado e 

leve, fino e grosso, dentro e fora e em cima e embaixo utilizando elementos naturais como 

gravetos, folhas secas, pedrinhas, pinhas, folhas desidratadas, entre outros. Buscando 

enriquecer o que foi proposto, de forma lúdica foi utilizado o jogo “Pega-Peixe” onde as 

crianças tiveram a oportunidade de trabalhar as cores, quantidade, movimento, aberto e 

fechado. As Formas Geométricas foram apresentadas com o vídeo “Bob e o Trem – Formas”, 

colocamos as imagens do Círculo, Retângulo, Triângulo e Quadrado na parede da sala e 

fizemos construções com blocos de formas em madeiras coloridas com as cores primárias, e 

 

de forma lúdica as crianças forma incentivadas com auxílio da educadora a reproduzirem com 

o corpo as formas, deixando a aprendizagem atrativa e intencional. 

Foram trabalhados os Meios de Transportes Aquáticos, partindo para Transportes Aéreos e 

Transportes Terrestres, as crianças confeccionaram barquinhos e aviões de dobradura com 

papéis coloridos e brincaram com os barquinhos na água e com o avião jogando ao ar livre. A 

construção da horta, foi um marco nas vivências das crianças, pois contribuiu com o trabalho 

e objetivo do Projeto Memórias e Sabores levando a mesa dos discentes alimentos mais 

saudáveis, sem conservantes e prontos para o consumo. As visitas e encontros intencionais 

entre os agrupamentos que aconteceram em nossa rotina possibilitou interação, socialização 

e observação das docentes promovendo descobertas e reflexões de novas possibilidades de 

brincadeiras entre as crianças. 

No AGII - C, o trabalho desenvolvido foi relacionado às emoções, as crianças partiram para 

uma investigação científica relacionada à lágrima. utilizando das Linguagens/eixos temáticos 

e projetos o desenvolvimento da proposta de modo interdisciplinar. 

A investigação partiu do Projeto Vivências onde se trabalhou os campos de experiências eu, 

o outro e nós, ampliaram conhecimentos sobre identidade, utilizaram de crachás com nome, 

foto e autorretrato para fazer a sua própria identificação. Pesquisaram sobre o que é o choro, 

porquê choramos, onde "moram" as lágrimas? etc. Brincadeiras que estimulassem o 

acolhimento foram propostas como: brincadeiras no parque, cantos temáticos no pátio e 

brincadeiras colaborativas em diversos ambientes escolares. 

Relacionado ao Projeto Construindo saberes, recebemos no agrupamento e nos demais avós 

que vieram compartilhar conosco suas histórias sobre suas vivências quando criança. As 

crianças puderam questioná-la, cantar em roda, se tornando um momento rico e prazeroso 

para todos. O projeto também se fez presente no compartilhamento da “Maleta viajante”, o 

qual foi enviado para as crianças lerem em casa com os familiares. Em sala, conversaram e 

trocaram experiências, os livros são escolhidos pelas crianças para levarem para a casa, 

junto ao mesmo na bolsa enviamos um caderno de documentação para que as famílias 

registrem sobre os momentos lidos em grupo e ao recebermos o caderno nos deparamos 

com lindos desenhos expressivos, satisfação, prazer e estes são compartilhados em nossa 

roda de encontro diária. 

 

Leituras relacionadas à escuta foram realizadas e destacamos os livros “A Cesta da dona 

Maricota”- Tatiane Belinky, “Profissões” - "Quando eu crescer”, “Brincar com o que ” - Silva e 

Souza, “Pinóquio” - Maurício de Souza, entre outros livros que também foram disponibilizados 

na nossa biblioteca em sala e na área externa (Cantinho Construindo Saberes) que 

contribuíram com o desenvolvimento das crianças. 

Muitas aprendizagens fizeram parte do cotidiano do agrupamento C e muitas delas 

vinculadas aos Projetos dando significado as vivências e experiências. Com o plantio de 

árvores frutíferas em nossa área externa, as crianças puderam apreciar, degustar, 

acompanhar diariamente o processo de crescimento, amadurecimento, até a devida colheita 

para o consumo das frutas, foi notável a satisfação das crianças ao colherem cada fruto e 

experimentarem proporcionando novas sensações, indagações referentes ao paladar e até 

mesmo a observação das expressões faciais demonstrando satisfação ou não quanto ao 

sabor. Brincadeiras sensoriais, como banho de mangueira, água e maisena nos pés e 

pinturas com folhas e tinta guache, gincanas, tanque de areia, vivências que estimulassem 

todos os sentidos foram proporcionadas visando desenvolver habilidades que as crianças 

necessitarão durante a vida, ampliando os conhecimentos prévios que a turma trazia em roda 

em conhecimentos científicos, enfim ampliamos a autonomia, incentivamos a socialização e 

interação de maneira criativa e prazerosa. 

No agrupamento II - D as práticas educacionais foram direcionadas às diversas 

brincadeiras que estimulassem o desenvolvimento motor, físico, social e afetivo. As 

brincadeiras fizeram parte da rotina diariamente, utilizamos brinquedos convencionais, não 

estruturados, cestos dos tesouros, exploração das ilhas de aprendizagem, ateliê, mesa de 

luz, brincadeiras com peças pedagógicas, entre outros. As crianças exploraram todos os 

espaços dispostos com muito entusiasmo. 

A pesquisa da escuta investigativa do agrupamento foi relacionada ao "Coração", 

tendo conhecimento da importância do equilíbrio das emoções na educação infantil a docente 

explorou, apresentou ao agrupamento informações de forma lúdica conhecimentos científicos 

sobre qual a função do coração, para que ele serve, porquê é necessário o órgão coração, 

utilizou-se figuras, imagens, foi proposto a confecção de um corpo humano pelas crianças, 

ampliando os conhecimentos a outros órgãos e ossos do corpo humano. A importância da 

água para o nosso organismo foi trabalhada, as crianças fizeram a leitura do livro "O que foi 

 

 
  

aquele barulho" - Ciranda Cultural, desenvolveu-se o assunto por meio dos conhecimentos 

prévios sobre: como forma a chuva? de onde vem?, assim o tema "Os ciclos da água", 

sustentabilidade, Dengue e Zicavírus, os temas acima permearam durante todo ano letivo, 

sendo enriquecido com a importância da separação do lixo, prevenção a doenças e a 

relevância da água para o nosso planeta. 

Experiências para simular as diversas fases da água e vivências que estimulassem a 

ampliar a curiosidade e o conhecimento foram propostas, Observação dos dias chuvosos e 

diálogos sobre como ocorre as chuvas, contemplaram o nosso Projeto "Vivências", instigaram 

as crianças a conviver e experienciar momentos valiosos com a natureza. 

Utilizaram de mídia digital que explicavam o ciclo da água, "Este é o show da Luna", 

"Natuágua" e "Água"- Palavra Cantada para enriquecer a aprendizagem. A escuta sucedeu a 

outras escutas sendo uma delas sobre as "Estações do ano" onde as famílias participaram 

enviando vestimentas que caracterizassem a estação que a turma estava tralhando naquele 

determinado momento, conhecimento sobre frutas e verduras relacionados as estações 

percorreram todo processo de ensino aprendizagens das crianças. 

Concernente ao "Projeto Instruméntorias" rodas de encontro no pátio, onde vários 

agrupamentos puderam socializar, interagir, trocar olhares, foram organizadas pelas 

educadoras, contribuindo com a afetividade, cuidado, troca de experiências e autoconfiança 

contemplou-se. As práticas de ensino aprendizagem do agrupamento II - D objetivou fazer 

das brincadeiras um fator indispensável na construção de identidade das crianças, utilizando 

da mesma para enriquecer, aprimorar e possibilitar experiências significativas e prazerosas 

as crianças, contribuindo com o desenvolvimento dos discentes em sua amplitude. 

O processo de inserção do agrupamento II-III é algo desafiador e prazeroso ao corpo 

docente, sendo sempre preciso observar as potencialidades de cada criança, compreender 

seus anseios, manifestações, acolhê-las, contudo, fazê-las se sentirem pertencentes ao 

nosso território. 

Relacionado ao tema gerador da escola “Território do Brincar e suas Múltiplas Linguagens” 

oportunizamos a exploração em todos os espaços que nossa escola disponibiliza com o 

cuidado de inovar as aprendizagens em cada situação. Durante os momentos de brincadeiras 

buscamos proporcionar o desenvolvimento das crianças em toda sua totalidade, afinal, 

através do brincar elas aprendem, experimentam o mundo, criam possibilidades, fazem 
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relações, desenvolvem sua autonomia e organiza suas emoções. Priorizamos o brincar com 

Jogos Simbólicos, Jogos Heurísticos, brincadeiras de roda, exploração dos espaços, parque, 

o tanque de areia, brincadeiras com peças de encaixe com cores e formas variadas, 

brincadeiras tradicionais como ovo choco, passar anel, bambolê, quebra-cabeça, bolhas de 

sabão, massinha de modelar de forma livre e dirigida, pega-pega, exploração das ilhas de 

aprendizagens com elementos não estruturados, corrida de saco, cesta com elementos da 

natureza, entre outros jogos e brincadeiras. 

Todas as propostas pedagógicas realizadas, foram estruturadas de acordo com a faixa 

etária do agrupamento, buscando sempre contribuir com o crescimento e desenvolvimento de 

cada um, as propostas foram de estímulo motor, movimento do corpo, afetividade, 

socialização com os amigos e equipe pedagógica, coordenação motora fina e grossa, 

promovendo aprendizagens de forma lúdica, tornando todos os nossos momentos em tempos 

agradáveis e felizes. 

O agrupamento II-III trabalhou a escuta "O tesouro perdido", as crianças aprenderam sobre 

os oceanos, mapa, localização norte e sul, exploraram os espaços da escola, conhecendo e 

familiarizando com toda equipe escolar, desenvolveram propostas relacionadas a alimentação 

saudável, exploraram a dispensa, conheceram os alimentos que são oferecidos diariamente 

aos agrupamentos, as linguagens foram desenvolvidas em todas as suas ramificações, 

tivemos o privilégio de receber algumas avós que compartilharam em roda com a turma 

vivências da infância, contaram histórias e passaram uma tarde satisfatória na escola. Livros 

foram explorados, o Projeto Construindo Saberes enriqueceu o trabalho dos docentes 

oportunizando a leitura de livros em companhia de seus familiares "Maleta viajante" e após as 

documentações no caderno de registro, foram compartilhados em roda. O livro "O Carteiro 

chegou” auxiliou no incentivo e conhecimento da escrita do agrupamento III, o letramento foi 

desenvolvido em todos os agrupamentos enfatizando a importância do conhecimento de 

mundo, deixando em evidência o letramento em todos os processos de ensino aprendizagem 

das crianças. Diante da dimensão espacial em nosso território, construção da horta e árvores 

frutíferas em nosso espaço, a escuta sobre a frutas vermelhas permearam em nossas 

vivências, os pés de amoras, jabuticaba, acerola foram explorados ao máximo, diante disso 

trabalhou-se o que são as frutas vermelhas. Apresentou-se as crianças figuras de frutas 

vermelhas, a docente trouxe para a roda de encontro frutas in natura como cerejas, 

 

 
  

morangos, açaí, mirtilo, framboesa e amoras, oportunizamos os conhecimentos e exploração, 

estimulando os órgãos dos sentidos e degustação. 

Enriquecendo as festividades e as relações intersetoriais, assuntos como a higienização 

bucal, trabalhos envolvendo o milho e confecção de pipas movimentaram nossas vivências. 

Recebemos a visita de um grupo de Dentistas que conversaram e ampliaram os 

conhecimentos prévios das crianças sobre a higienização bucal com teatros de fantoches e 

humano, músicas, danças, escovação e muita conversação com os pequenos, a satisfação e 

alegria de todos os agrupamentos foram eminentes. Explorando o nosso território tivemos a 

oportunidade de conhecer e manusear alguns insetos utilizando a mesa de luz e no gramado. 

Fizemos colagem utilizando gravetos, folhas secas coloridas e naturais, areia, sementes e 

flores. Trabalhamos cores, formas, os conceitos maior e menor, grande e pequeno, pesado e 

leve, fino e grosso, dentro e fora e em cima e embaixo, utilizando elementos naturais como 

gravetos, folhas secas, pedrinhas, pinhas, folhas desidratadas, entre outros materiais e 

elementos. 

As crianças elaboraram Culinária Pedagógica como suco de laranja com morangos, bolo de 

cenoura, vitaminas, degustações diversas foram sucedidas. Todas as propostas do 

Agrupamento II - III foram compostas por todas as linguagens e eixos de aprendizagens, 

partindo do interesse das crianças tendo elas como protagonista e o professor mediador das 

práticas educativas. No agrupamento III - os conhecimentos partiram das curiosidades das 

crianças em sua visão de mundo, experiências científicas ou não foram desenvolvidas, 

observação dos processos, documentações e diálogos permearam as aprendizagens. 

Exploração dos espaços, visitas a outros agrupamentos, apresentação de danças, músicas 

ritmadas no pátio, plantio de flores, frutas, hortaliças, proporcionaram desenvolvimento da 

autonomia, respeito a diversidade, desenvolvimento de potencialidades e valorização da 

identidade. Perante a estação do ano, inúmeras cigarras fizeram morada em nossa escola, foi 

possível observar diversas delas nas árvores sendo elas secas ou vivas cantarolando durante 

o dia. Cascas de cigarras foram encontradas a disposição das crianças, causando 

curiosidade e até medo, contudo resolveu-se pesquisar cientificamente sobre a mesma. 

Colocamos as cigarras na mesa de luz (exoesqueletos) onde as crianças em pequenos 

grupos puderam observar suas características, ramificações, cérebro, todo corpo, membros, 

etc. Brincaram com jogos de memória de animais invertebrados, em consonância a 

 

 
  
 
 

Linguagem Artes plásticas e visuais oportunizamos as crianças a elaboração da sua própria 

cigarra disponibilizamos argilas e elementos naturais para que cada qual confeccionasse a 

sua de acordo com a sua particularidade. 

Relacionado ao Projeto Instrumentórias ouvimos a música “A Cigarra e a Formiga” Fábula e 

Música. As crianças receberam a visita de insetos como, Borboletas, Joaninha, Louva Deus e 

Grilo, insetos que encontraram no parque e toda área externa da escola. 

Com o objetivo de trabalhar o letramento utilizamos como ferramenta o livro “O Carteiro 

chegou” da autora Janete & Alan Ahlberg, onde incentivamos as crianças escreveram cartas, 

manifestarem suas emoções aos amigos, familiares e a outros agrupamentos. Todo trabalho 

desenvolvimento durante o ano procuraram contemplar e trabalhar as linguagens dispostas 

nas Diretrizes Curriculares e os campos de experiências da BNCC de modo contextualizado, 

enfatizando a criança como portadora de conhecimentos protagonista das práticas, o 

professor como mediador e o ambiente terceiro educador do processo de ensino 

aprendizagem. 

O público alvo da Ed. Especial acolhe hoje 11 crianças entre elas: seis crianças com 

Síndrome de Down; uma criança com lesão encefálica não progressiva da infância com 

microcefalia; uma com Quadro de macrocefalia, atraso global do desenvolvimento 

neuropsicomotor, transtorno do espectro autista, em investigação; duas com Paralisia 

Cerebral. Todas as atividades foram sempre pensadas e articuladas em conjunto, as 

propostas foram realizadas proporcionando à criança os recursos necessários, adaptações, 

orientações pedagógicas mais próximas e efetivas, sempre visando a estimulação do 

desenvolvimento das potencialidades, habilidades, autonomia, desafios mesmo utilizando de 

recursos. 

Teve como objetivo também o desenvolvimento da: linguagem oral, linguagem não verbal, 

escrita (letramento); desenvolvimento da psicomotricidade; noções de cores(identificação e 

nomeação); noções matemáticas; desenvolvimento da autoestima, valorização do eu e do 

outro, respeito as diversidades e atitudes de solidariedade, respeito com o próximo, vínculo 

afetivo entre as crianças, e equipe escolar, ambientação; higiene pessoal. 

O trabalho da Ed. Especial foi proporcionado e direcionado com as mesmas propostas 

planejadas para as outras crianças, sempre respeitando suas características e dificuldades, 

acreditando sempre no seu potencial e fazendo com que também acreditem que são 

 

capazes. Todas as propostas que foram realizadas pela professora regular da turma, foram 

propostas que todas as crianças conseguiram realizar, inclusive as crianças com deficiência. 

Pois a intenção foi de integrar, incluir, proporcionar de maneira igualitária, sempre procurando 

observar o melhor caminho e recurso que este conhecimento será proporcionado. Nas rodas 

de conversa, aprenderam a respeitar os turnos de fala, a vez de cada integrante falar, 

escutar, expressar sentimentos, vontades, opiniões, interesses, narrar acontecimentos etc. As 

rodas para conversar, ler ou contar histórias, foi uma ação fundamental para garantir o 

acesso das crianças pequenas aos diferentes saberes. A criança aprende e se desenvolve 

dentro de um espaço lúdico, saudável, harmonioso, planejado e acolhedor. 

No momento de brincar, momento esse importante e rico em aprendizado que existe na 

escola, várias potencialidades foram desenvolvidas e ressaltadas, como: coordenação motora 

(fina e grossa), criatividade, imaginação, linguagem, movimento e interação com o outro. Para 

criança com necessidades especiais, ou até mesmo aquelas que apresentaram alguma 

dificuldade de coordenação ou sensações, este momento foi oportuno para estimulação das 

dificuldades encontradas. 

Desenvolvemos o Projeto “Brincar Futebol” na escola, onde exploramos várias atividades 

como circuitos, construção de um campo de futebol com os jogadores, foi trabalhada a 

coordenação pneumofonoarticulatório através do jogo de soprar bolinha de isopor no gol, jogo 

de futebol com torcida usando instrumentos onde foi desenvolvido a atitude de participação e 

cooperação, garantindo o acesso e participação efetiva dos alunos Público-Alvo da Educação 

Especial. 

Os materiais não estruturados, são inseridos na rotina escolar, a fim de potencializar as 

experiências das crianças durante seus processos criativos. 

O envolvimento das crianças com necessidades nossa escola, estão sempre relacionadas 

neste contexto de brinquedos não estruturados, é muito importante e válido, onde lhe é dado 

condições de: exploração, manuseio, tato, força, coordenação motora, agilidade, equilíbrio, 

concentração, postura, movimento, percepção de som, comunicação, oportunidade de criar, 

de imaginar e de aprender. 

Como estratégias de trabalho também foram apresentadas as modalidades do brincar 

heurístico (cesto dos tesouros, jogos heurístico e bandeja de experimento), que trata do 

brincar baseado na exploração e na curiosidade dos pequenos. Onde o foco do brincar 
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estava na descoberta e também na manipulação de objetos (sem a intervenção do educador), 

como sementes, caixas, tapetes de borracha, bolas de pingue-pongue, novelos de lã, etc. 

Movimentar-se ao som de uma música ou participar de uma brincadeira simples como a roda, 

em que o desafio é girar apoiando-se nas mãos dos adultos e colegas, favorece o 

envolvimento e o desenvolvimento do corpo e convoca a percepção do coletivo. Nessas 

ocasiões, as crianças se descobrem como únicas e, ao mesmo tempo, pertencentes a um 

grupo. As primeiras brincadeiras com música e sons acontecem ainda quando bebês, nos 

balbucios, nas brincadeiras com a voz, com as mãos e o corpo, interagindo com objetos e 

produzindo sons. As crianças não têm apenas curiosidade em escutar diferentes sons, mas 

também em agir sobre os objetos produzindo e pesquisando sons. Neste contexto, foram 

proporcionados às crianças o contato com esses instrumentos e objetos sonoros, 

favorecendo a elas um ambiente de pesquisa sonora, através: móbiles; paredes sonoras; 

objetos do cotidiano (panelas, colheres de pau etc..), elementos da natureza; cestos de 

objetos sonoros; espaços para encontros musicais; parque sonoro (instrumentos no parque 

para ouvir e brincar), sonorização de contos de fábulas (sonorização de histórias) entre 

outros. Com isso as crianças brincam musicalmente com o que tem em mãos e adquirem 

gradativamente experiências sonoras, desenvolvendo: os aspectos cognitivos e 

perceptuais(auditivo e visual), coordenação psicomotora, socio-afetivo.  

Nas refeições a criança é incentivada a conhecer, experimentar, ter contato com a 

diversidade de alimentos que existem, é fundamental bem como compreender o benefício 

que cada um deles fazem para nossa saúde. Incentivamos a autonomia na alimentação, 

manuseio de talheres e copos, sempre respeitando suas limitações e dificuldades, dando 

recursos e adaptações necessárias. 

As crianças que apresentam dificuldades nas funções neurovegetativas (mastigação, 

deglutição, sucção, respiração), é dada uma atenção toda especial neste momento 

incentivando e auxiliando na alimentação com manobras e adaptações necessárias. 

Em todos os projetos, buscamos desenvolver nas crianças suas habilidades, espírito crítico e 

pesquisador despertando nela sempre o interesse e a curiosidade, abrangendo diferentes 

conteúdos e contemplando todos os eixos da educação infantil, favorecendo o seu 

desenvolvimento em diferentes aspectos. Nelas todas as suas capacidades são incentivadas, 

 

 

motivadas descobertas, observadas e principalmente estimuladas, o que na nossa escola é 

muito importante. 
 

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

Os encontros de Formação Continuada no CEI – Rubem Alves, consentiu reflexões e 

comprometimento do corpo ante as práticas pedagógicas. 

A intencionalidade dos estudos, leituras, diálogos e discussões contribuiu com o 

aprimoramento das ações, agregando qualidade nas habilidades e conhecimentos dos 

docentes, transformando os profissionais em mediadores para os alunos. 

Os encontros foram planejados mutuamente a equipe docente, possibilitando reflexões 

constantes sobre a prática educativa, as abordagens teóricas acerca dos discentes, seu 

desenvolvimento e construção de aprendizagens. 

Alguns livros, textos enriqueceram e deram embasamento teórico as nossas formações, que 

contribuíram com o conhecimento científico, ético e estético do corpo docente. 

Livros: 

 Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil - Um processo 

contínuo de reflexão e ação. Prefeitura Municipal de Campinas. 

 BNCC - Base Nacional Comum Curricular - Competências Gerais/ Educação Infantil. 

 Práticas Comentadas para inspirar - Formação do Professor de Educação Infantil - 

Creche 03 a 3 anos e 11 meses. Autores: Joyce M.Rosset, Maria Helena Webster, 

Joyce Eiko Fukuda, Lucila Almeida. 

 Interações: onde está a arte na infância? Autora Stela Barbieri - Coleção Interações. 

 As cem linguagens da criança. A abordagem de ReggioEmilia na Educação da 

primeira infância. Autores: Carolyn Edwards, LellaGandini, George Forman. Vol I. 

 As cem linguagens da criança. A experiência de ReggioEmilia em transformação. 

Autores: Carolyn Edwards, LellaGandini, George Forman. Vol II. 

 Caderno curricular temático - Educação Básica: Ações educacionais em movimento. 

Espaços e tempos na educação das crianças. Vol I – Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

 Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Autora: Maria Carmen Silveira Barbosa, 

Maria da Graça Souza Horn. 

 Tornando visível a aprendizagem. Crianças que aprendem individualmente e em 

grupo. Coleção ReggioEmilia. 

 O papel do Ateliê na educação Infantil. A inspiração de ReggioEmilia. Organizadores: 

LellaGandini, Lynn Hill, Louise Cadwel, Charles Schwall. 

 Diálogos com ReggioEmilia. Escutar, investigar e aprender. Autora Carla Rinaldi. 

 Palestra sobre Higienização Bucal com a Dr. Eliana Epiphanio Wolf – Dentista do 

Posto de Saúde Pedro Aquino. 
 

Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, CPA e 
outros), com as famílias/entorno. 
Sabendo da importância de um trabalho pedagógico articulado entre escola/ família e 

comunidade de modo que seja efetivo e de qualidade, que agregue parceria, 

comprometimento, relações socias afetivas e de respeito, o CEI – Rubem Alves possibilitou 

acessibilidade das famílias em infindas vivências na escola. 

Recebemos no início do ano a Dra. Eliana Epiphanio Wolf – Dentista do Posto Saúde Pedro 

Aquino, proporcionando para a equipe e para as crianças do CEI Rubem Alves através de 

teatro, a importância da higienização bucal. 

O “Projeto Memórias e Sabores” enriqueceu o conhecimento das crianças e familiares quanto 

a importância de uma alimentação regrada, proveniente de legumes, verduras, frutas, ou seja, 

alimentos fielmente saudáveis. Durante o ano letivo enviamos dicas de receitas de alimentos 

saudáveis, realizamos Culinárias Pedagógicas com as crianças e ampliamos a proposta aos 

pais e comunidade oferecendo ao término da rotina as sextas-feiras alimentos que foram 

trabalhados de forma lúdica nos agrupamentos. 
Incorporado ao “Projeto Memórias e Sabores”, a efetivação da Construção da Horta foi um 

marco nas vivências das crianças, os familiares se dispuseram a participar, contribuir com 

materiais e foram convidados a envolver-se no plantio das sementes, brotos e hortaliças, 

recebemos doações de mudas medicinais, mudas frutíferas e terra adubada. Durante o 

desenvolvimento do processo de construção da horta as crianças foram incentivadas a 

degustarem as verduras provenientes do seu plantio, manusearam frutas in natura, e modo 

interdisciplinar as docentes trabalharam os eixos temáticos de forma lúdica e prazerosa. 

Oportunizamos momentos de alegria, estímulos a imaginação, interação e socialização entre 

as famílias e a escola juntamente a “Festa da Pipa”, realizamos oficinas de brincadeiras 

onde pais e filhos pudessem fortificar suas relações afetivas, dialogamos sobre o NÃO uso do 

Cerol e alertamos sobre a importância de não soltar pipas em lugares impróprios. 

O Proposta Pedagógica desenvolvida neste ano de 2019 “O Território do brincar e suas 

múltiplas linguagens” nos incentivou a pesquisar sobre quais possibilidades de brincadeiras 

poderiam ser desenvolvidas em nosso território e de que forma poderia ser transformando em 
uma ferramenta de conhecimento desenvolvendo as linguagens, contudo na “Exponave” 
conseguimos expor a comunidade todo trabalho elaborado, documentações, oportunizando 

degustações de culinárias, momentos de brincadeiras e vivências que tivemos durante o ano. 

Organizamos a “Exponave” por eixos de aprendizagem, incentivando as famílias a 

observarem cada espaço elaborado, propiciando-as uma breve escuta do corpo docente do 

trabalho realizado pelas crianças. 

O Conselho de Escola é uma importante ferramenta no processo de construção da gestão 

democrática, pois tem auxiliado na parceria família e escola e contribuindo nas tomadas de 

decisões, significativas para que todo trabalho pedagógico fosse aperfeiçoado. 

Oportunizamos aos colegiados (Pais, gestão e docentes) o acompanhamento do trabalho 

pedagógico como: Quinzenários, Agenda Quinzenal, Caderno de Acompanhamento de 

consumo e qualidade, dialogamos sobre as propostas pedagógicas que estão sendo 

trabalhadas durante o trimestre, sugestão de passeios e eventos culturais. Apresentamos a 

cada encontro a prestação de contas contendo todas as especificidades do CEI 

estabelecendo um elo de transparência e legalidade nas ações. 

Concretizamos o processo de construção da CPA no fim do ano de 2019, sendo 
estabelecida e incorporada ao trabalho em 2020. 
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Resultados 

Documentação 
Pedagógica 

Realizar 
observações e 
reflexões diárias do 

100% META CUMPRIDA 
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Acompanhar o 
processo evolutivo 
das crianças 

 

cotidiano escolar 
enfatizando o 
protagonismo das 
nossas crianças 

Registros 
(fotográfico e 
escrito) 
potencializando a 
escuta atenda das 
nossas crianças e 
dos projetos 
durante o ano letivo 

Formação da 
Equipe. 

Tivemos formações 
com os temas 
pertinentes ao 
projeto Pedagógico, 
possibilitando a 
conscientização da 
equipe sobre 
vivenciar práticas 
pedagógicas 
embasadas navisão 
de criança como 
ser integral, 
protagonista de seu 
desenvolvimento. 

Alguns livros que 
embasaram as 
nossas formações: 
As Cem 
Linguagens da 
criança Vol I e II 

O papel do ateliê na 
educação Infantil, 
Tornando Visível a 
Aprendizagem 
(Abordagem 
Reggiana) 

 

 

100% META CUMPRIDA 

Aquisição de Solicitação de 100% META CUMPRIDA 

 

 

brinquedos 
convencionais e 
não estruturados. 

compras junto ao 
departamento de 
convênios da 
CHANCE e 
participação 
voluntária da 
comunidade 
educacional 

Implantação de 
cantos de 
ATIVIDADES 
DIVERSIFICADAS 
-ATELIÊ 

Solicitação de 
compras junto ao 
departamento de 
convênios da 
CHANCE, 
participação da 
comunidade/equipe 
da unidade: 
Aquisição de 
materiais tais como: 
tecidos, fitas de 
cetim, cordas, 
jogos, pinceis, 
tintas, elementos da 
natureza,potes, 
cones de linhas, 
barbantes, penas e 
etc. 

Dispomos de 
ateliês nos espaços 
do CEI, tais como: 
Artes plásticas 
(papéis, tintas, 
penas) elementos 
da Natureza, Mesa 
de Luz, Cozinha, 
Casinha de 
bonecas e 
brinquedos não 
estruturados. 

 

100% META CUMPRIDA 

Aperfeiçoar a 
Biblioteca 

Aquisição de novos 
livros, junto ao 
departamento de 
convênios da 
CHANCE e 

100% META CUMPRIDA 

 

envolvendo a 
comunidade 

Oportunidade de 
conhecimento de 
vários gêneros 
textuais às 
crianças, 
possibilitando 
experiências 
significativas 
quanto a leitura 

Resgate do Brincar 
e suas linguagens 

Capacitação da 
equipe do CEI 
Rubem Alves, 
resgatando as 
brincadeiras, 
contribuindo com o 
desenvolvimento 
das múltiplas 
linguagens através 
do brincar 

100% METACUMPRIDA 

 

 

Documentação 
Pedagógica 

Acompanhar o 
processo evolutivo 
das crianças 

 

Realizar 
observações e 
reflexões diárias do 
cotidiano escolar 
enfatizando o 
protagonismo das 
nossas crianças 

100% META CUMPRIDA 

 

8. Execução Orçamentária e Financeira 2019 

   

Despesas Valor Planejado Valor Executado 
Percentual Executado(e 

justificativas) 

Recursos 
Humanos R$  1.503.483,19 R$  1.366.558,24 

90,89% - Recursos não utilizados no 
total  ref. reserva para final do Contrato;  

Rec. Humanos - 
Encargos R$ 513.065,18 R$  489.362,23 

95,38% - Recursos não utilizados no 
total  ref. reserva para final do Contrato;  

Mat. Consumo R$  79.771,27 R$  54.453,18 

68,26% - Os valores calculados 
contemplavam um ano de atendimento e 
conseguimos melhores preços com a 
concorrência, porém foram necessários 
maiores gastos para o suprimento das 
necessidades apresentadas. Foi aplicado o 
critério da economicidade com qualidade.  

Serviços e Outros R$  28.316,84 R$  17.141,76 

60,92% - Dentro dos valores projetados 
não foram necessários outros 
Prestadores de Serviços durante o ano 
de 2019. 

Bens Duráveis R$  1.277,46 R$   0,00 
0% - Não tivemos gastos nesta área – 
Esta área é excepcional. 

Manutenção R$  37.138,48 R$   3.164,24 

8,52% - Em 2019 houve poucas e 
pequenas ocorrências de necessidades 
Urgentes e Imprevisíveis em 
Manutenções. 

TOTAIS R$ 2.163.052,42 R$ 1.930.679,65 
89,26% Valores não utilizados no total. 
Sendo feito reserva para o final do Contrato 
em Jan/2021 

 

Resumo Orçamentário e Financeiro: 

Saldo Anterior 2018 R$  306.203,51 

Valor Repassado em 2019 R$ 1.867.079,27 

Valor Rendimentos em 2019 R$  6.620,13 

Valor das despesas 2019 R$ 1.930.679,65 
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Saldo para o próximo Exercício 2020 R$  249.223,26 

 

9. Conclusão 

 

A educação infantil desempenha um papel importante junto à criança, principalmente nos 

anos iniciais, sendo assim temos como objetivo potencializar o intelectual, emocional, 

social e moral das nossas crianças cuidadosamente. Os nossos projetos enfatizaram o 

relacionamento e a participação (rede de comunicação entre crianças, equipe educacional 

e pais), e, conseqüentemente, seu trabalho é reflexivo, repensa-se e reconstrói-se 

constantemente. 

A formação continuada possibilitou a organização de trabalho nos espaços e tempos 

pedagógicos da equipe de profissionais do CEI Rubem Alves. Foram realizados encontros 

de formações favorecendo as trocas de experiências visando melhor atendimento e 

desenvolvimento de nossas crianças. 

 

Campinas, 13 de junho de 2020. 

 

 

_________________________________________ 
Luiz Fernando Ferrari - CPF 060.590.368-99 
Presidente - CHANCE 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Ana Gislene Alvarez – CPF 287.160.048-17 
Diretora Educacional 

  
   

 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI PROF. 
ELENICE AP.M.FERRARI - CNPJ: 00.300.881/0001-66 
-00.300.881/0011-38 - C.C.: 3164.53.71.0431.00000 - I.M.: 

151866-6 
  

 

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

01/01/2019 A 31/12/2019 

 

Identificação da Organização Social 

Organização Social:Associação CHANCE Internacional 

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

CNPJ Matriz:00.300.881/0001-66 

Presidente: 00.300.881/0001-66 

N° do Contrato de Gestão: 23/ 2016  Aditivo n° 013/2017 

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

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino no 
CEI NAVE MÃE “Professora Elenice Aparecida de Moraes Ferrari” 

 

 

Identificação da Unidade Educacional cogerida: 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil - CEI NAVE MÃE “Professora 
Elenice Aparecida de Moraes Ferrari” 

Endereço: Rua Leonel Ferreira Gomes, 1112 / Jardim Bassoli - CEP:13058-170 

CNPJ do CEI:00.300.881/0011-38 

Telefone: 4062-8236 

E-mail: navemae.eleniceferrari@campinas.sp.gov.br 

 

 

 
 

 

1. Introdução:  

 Considerando que estamos em uma comunidade bastante 
carente e com vários problemas nas áreas de infraestrutura, econômicas e sociais, 
procuramos ao longo deste ano realizar vários trabalhos, com o objetivo de 
envolver toda a nossa comunidade escolar como: Pais, alunos, funcionários e demais 
membros do entorno. E para que este envolvimento fosse alcançado, realizamos 
várias reuniões, mostra cultural, apresentações e palestras, sendo que todas estas 
ações foram antecipadamente planejadas e elencadas em nosso plano de trabalho 
(PP). 

 

2. Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Início Término 
Integral 07 h  18 h 

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

   
   

3. Atendimento 2019 

Agrupamentos Faixa Etária Proposta de 
Atendimento 2019 

Crianças 
Atendidas em 

2019 

AG I Integral 
Até um ano e seis 

meses 
 

87 98 

AG II Integral 

 
De um ano e sete 

meses à três anos e 
três meses 

 

116 139 

AG III Parcial 

De três anos e 
quatro meses à 

cinco anos e onze 
meses 

 

70 75 

TOTAL  273 312 
 

 Nos encontramos em uma região muito precária e consequentemente com 
vários problemas sociais e estruturais. Devido a estes problemas, 

 

ocorreram vários cancelamentos de matrícula, resultando em uma 
grande rotatividade de alunos. 
 
 

4. Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2019:  200 dias 

Dias letivos cumpridos no ano de 2019: 200 dias 

5. Alimentação 
5.1. Total de Refeições Servidas/Ano 

Agrupamen
to 

Total de 
Refeições 
Servidas 

1° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 

2° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 

3° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
Servidas 

4° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 
servidas no 

Ano 

I 5.984 13.734 8.924 7.488 36.130 
II 12.648 20.790 18.687 24.104 76.229 
III 3.378 5.266 3.694 4.596 16.934 

TOTAL 22.010 39.790 31.305 36.188 129.293 
 

6. Quadro de Recursos Humanos 

Profissional 
Quantidade Proposta 
para execução do 

Contrato 

Quantidade de 
profissionais na 

Unidade Educacional em 
2019 

Diretor 01 01 

Vice Diretor  00 

Segundo o Termo de 
Referência Técnica 2016, o 

número de crianças 
atendidas na Unidade não 
exige a contratação deste 

profissional. 
Coordenador  01 01 

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

Professor de Ed. Especial 01 01 
Agentes de Educação Infantil 18 18 
Cozinheira 01 01 
Auxiliar de Cozinha 02 02 
Assistente Administrativo 02 02 
Auxiliar de Limpeza 03 03 
Porteiro ou vigia ou guarda ou 
zelador 02 02 
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Jovem Aprendiz 02 02 
 

7. Atividades desenvolvida no ano. 

Processos de ensino aprendizagem: 

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

princípios apresentados nas Diretrizes Curriculares Municipais em que as ações 

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

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

descobertas, vivências e participação em experiências ricas e atividades 

significativas em processos transformadores como: acolhimento, rodas de 

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

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

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

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

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

fotográficas. 

Agrupamento I-  CEM FORMAS DE ME DESCOBRIR:Envolto aos temas abordados 

nesse trimestre proporcionou-se um ambiente acolhedor para as crianças e 

familiares, permitindo a aproximação família e escola. Vivenciou-se experiências 

explorativas e individualizadas das potencialidades corporais, promovendo cuidado e 

bem-estar aos bebês. Trabalhamos o autoconhecimento e a construção da 

identidade, compreendendo o crescimento humano e a evolução corporal, através de 

atividades pertinente a faixa etária. As interações educacionais: Respeitosa, Reativa 

e Recíproca, foram efetivas na construção dos valores sociais. 

CEM MUNDOS PARA SONHAR:Norteada pelas estratégias educacionais desenvolvidas 

na U.E., desenvolveu-se a sensibilidade artística unilateral e pluralista da criança, 

explorando seu psicomotor e sócio interativo, visou-se releituras artísticas remetendo-

as à faixa etária dos bebês. Despertou-se a sensibilidade literária nos bebês, 

explorando obras da literatura brasileira, visionando a evolução cognitiva e imaginária 

da criança. Promoveu-se interação (família/escola, educadores/crianças) envolto ao 

significado afetivo da Páscoa. O contexto familiar foi explorado de maneira sucinta e 

gradativa.  

 

 

AS LINGUAGENS DA COMIDA:Trabalhando as temáticas que envolvem as 

originalidades culinárias da região nordeste, proporcionou-se as crianças a construção 

e absorção de conhecimento através da observação, aromatização, manuseio e 

degustação de alimentos e especiarias tradicionais da região, apreciamos 

artisticamente a cultural local, onde os bebês interagiram com os demais 

agrupamentos da U.E, para elaboração de atividades coletivas utilizando variadas 

técnicas de pintura e matérias primas (pincéis, canudos, penas e mãos, barro, café, 

urucum e outras tintas naturais produzidas pelas educadoras com os elementos típicos 

apresentados as crianças). 

Reverenciamos o patriotismo trazendo o conceito de maneira lúdica e alimentícia, 

ressignificando a importância da alimentação saudável no preparo de sucos e saladas 

utilizando brócolis, pepinos, couves, limões e maçãs. No contato com a vegetação 

local, evidenciando a coloração “verde” como eixo de aprendizagem, utilizamos 

ludicamente a vasta gama de materialidade alimentícia, natural e sintética na 

tonalidade esverdeada na elaboração de nossas atividades como pinturas, 

brincadeiras e degustação. 

CARAMBA, CARAMBOLA: ESSA É MINHA ESCOLA!:Vivenciou-se o significado do 

brincar, conceituando os principais termos utilizados para designar o ato de brincar, 

fundamentando a compreensão do universo lúdico, proporcionando a comunicação 

intrapessoal e interpessoal dos bebês. Permitiu-se identificação dos insetos mais 

comuns em nosso cotidiano, tais como lagartas, borboletas, cigarras, grilos, entre 

outros. Conhecendo o modo de vida, as características físicas e as contribuições 

orgânicas para nosso ambiente. Exploramos nosso jardim, experienciando sensações 

físicas e emocionais, construindo aprendizado lúdico com os insetos apresentados. 

Munindo-se de obras literárias conceituadas no ambiente educacional e pertinentes a 

faixa etária dos bebês, trabalhou-se as diversidades culturais e sociais, conceitos, 

valores e conscientização moral. Promovendo interações significativas entre as 

crianças, estabelecendo o reconhecimento de suas características físicas e 

psicológicas. Proporcionar aprendizado significativo referente as profissões 

pertencentes em seu ambiente sócio-afetivo, trazendo a participação familiar como 

contribuição no desenvolvimento do projeto em questão. 

Encerrou-seas atividades pedagógicas com a exposição dos trabalhos desenvolvidos 

durante o ano letivo (EXPONAVE) e com a apresentação lúdico/musical do 

agrupamento I, com a temática “Cem Formas de me Descobrir. 

 

Agrupamento II: Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a 

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

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

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

relações cotidianas. Com isso, foram proporcionados àscrianças, momentos e 

ambientes desafiadores que envolveram manipulação de materiais distintos, incluindo 

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

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

piqueniques, brincadeiras no parque e no resgate das brincadeiras infantis as quais 

propiciaram socialização e integração entre os agrupamentos. 

O tema gerador desenvolvido no ano letivo de 2019 "O Fantástico Mundo da criança", 

possibilitou a percepção que toda criança nasce com suas linguagens e a partir dessa 

perspectiva procuramos aguçar o interesse das crianças através de temas norteadores 

como Cem Formas de me Descobrir , com início em uma adaptação  diferenciada 

acompanhada pelos familiares ,possibilitamos  a criação de vínculos com a escola em 

reconhecendo meu espaço. Pensamos e trabalhamos a autonomia das crianças 

através de espelho, espelho meu com atividades lúdicas, processo de hábitos de 

higiene,reconhecendo minha família ,interações e vínculos. 

O segundo trimestre o tema norteador, Cem Mundos para Sonhar tendo como 

subtemas: Riscos e Rabiscos, Valores com cores,Lar doce lar,Era uma vez, Horta com 

Sabor e Nutrir-se com gosto. Para se trabalhar riscos e rabiscos, disponibilizamos 

figuras de diversos artistas plásticos em um varal para que as crianças pudessem ter 

acesso as obras e em observação  percebemos que as crianças aguçaram sua 

curiosidade pelo tema de Romero Brito, cores e formas  encheram os olhos das 

crianças e desta forma iniciamos os trabalhos  com apresentação da biografia do autor 

de forma lúdica e as crianças puderam reproduzir uma de suas obras com pinturas e 

colagens e curiosidade pelo tema de Ivan Cruz ,com imagens de resgates de 

brinquedos e brincadeiras antigas e desta forma iniciamos os trabalhos  com 

apresentação da biografia do autor de forma lúdica e as crianças puderam reproduzir 

uma de suas obras com pinturas e colagens. Trabalhamos a partilha e o sentindo da 

Páscoa com a presença da família na escola através de teatro e confraternização; 

desta forma estendemos o tema para lar doce lar trabalhando moradias e formação 

familiar com interação família e crianças. 

 

 

Através de histórias de contos e reconto despertamos nas crianças o interesse por 

histórias contadas de diferentes métodos. Escolhemos um autor literário infantil 

Monteiro Lobato onde as crianças se divertiram com as histórias e reproduções de 

personagens. Incentivamos experimentos de diversas hortaliças e contato com 

elementos da natureza como terra e água através do plantio e degustação das 

hortaliças plantadas; motivamos através de um piquenique coletivo uma alimentação 

saudável,partilha e interação entre os agrupamentos. Falamos sobre a importância da 

água e seus benefícios como sua preservação e do meio ambiente para um convívio 

saudável. Encerramos o trimestre ainda falando sobre a prevenção contra doenças 

como a dengue através de passeatas dentro da escola. 

“As Linguagens da Comida”, possibilitou às crianças o contato interativo e integral com 

alimentos, temperos, participação das famílias e comunidade. O subtema desse 

projeto “Tem criança brincando na cozinha” com receitas nordestinas, trazidas pelas 

famílias (temperos, vitaminas encontradas nos alimentos etc.) esse subtema teve 

como objetivo promover interação entre as crianças através do brincar na cozinha de 

faz de contas e contato com alimentos, temperos e culinárias nordestinas, inserindo 

nas mesmas um olhar para outras culturas. 

Foram disponibilizadas panelas, fogão de brinquedo e outros utensílios também 

temperos e grãos. Trabalhamos a escuta provocativa com cada mini grupo. 

Abordamos o subtema Baião de dois; as crianças realizaram pinturas com alguns 

temperos que foram apresentados, os espaços usados na escola foram o pátio no 

ateliê de artes, painel representativo do tema abordado, quiosque, sala de aula e 

refeitório.Houve a realização da produção de alimentos da culinária nordestina 

possibilitando às crianças a degustação desses alimentos e a participação das famílias 

ao enviar receitas para produção de um livro. Esses subtemas encerram-se com 

apresentação de um grande livro de receitas e imagens das crianças. Na Linguagem 

das crianças eles aprenderam a brincar de faz de contas de fazer comida, temperarem 

alimentos e degustação de uma culinária diferente. Em continuidade do projeto “As 

linguagens da Comida” desenvolvemos o Verde do Brasil, onde procuramos trabalhar 

com as crianças o patriotismo, como história, hino do Brasil, e o verde da nossa 

bandeira, representado pela horta e alimentos. As crianças produziram uma bandeira  

com elementos da natureza em um painel onde procuramos trabalhar as cores e 

formas da nossa bandeira. Ensinamos o hino Nacional confeccionamos bandeiras 

individuais e chapéu de soldadinhos com as mãos das crianças. Esse subtema foi 

desenvolvido na sala de aula, no pátio da escola, no quiosque e estacionamento com 
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brincadeiras de pega bandeira adaptada e tesouro escondido. Trabalhamos com os 

pequenos grupos e com o auxílio das educadoras. As crianças conheceram sobre a 

cor da nossa bandeira através de lúdico e do nosso hino. 

 “Caramba, Carambola: Essa é minha escola”. Possibilitamos às crianças o contato 

interativo e integral com tempos,espaços e materiais para brincar,iniciando com uma 

semana lúdica . O subtema Vida de insetos trabalhamos a exploração do jardim e 

seus insetos. Assim as crianças tiveram a oportunidade de  conhecer um pouco sobre 

cada inseto e seu habitat. Escolhemos a abelha como inseto para ser trabalhado. No 

subtema: Sitio do Pica pau Colorido o objetivo foi falar sobre a diversidade cultural e 

social para abordarmos o respeito, valores, regras de convivência. Esse tema 

direcionado através de contação de história teatral e registro de imagens.  

Procuramos dar continuidade no tema “ Com um Futuro Brilhante”, onde os pais 

receberam uma enquete com a seguinte pergunta: Qual profissão desejo ao meu filho 

quando ele crescer, e porque essa profissão é importante? Por fim houve a exposição 

das atividades das crianças do ano letivo (Expo Nave).  

No encerramento do ano letivo, foram realizadasapresentações com as crianças, por 

agrupamentos. O Agrupamento I/II C escolhemos como tema musical “Coloridos” onde 

fala sobre a diversão das cores através de um ritmo com batuques representando o 

tema Riscos e Rabiscos de Cem Mundos para Sonhar trabalhado no segundo 

trimestre desse ano. No agrupamento II escolhemos a Música Amiguinho do grupo 

Carrossel, nessa música fala sobre a importância da amizade e participação família e 

escola dentro do tema Cem formas de me descobrir falando do cuidado e amizade, da 

partilha, respeito e amor ao próximo.   

As aulas foram ministradas com mini grupos no agrupamento II, com colaboração das 

Agentes Educacionais que auxiliaram as crianças durante a realização do Projeto 

Pedagógico.  

A avaliação ocorreu através de observação das falas e linguagens diversas das 

crianças, possibilitando a realização da avaliação individual do desenvolvimento das 

crianças resultando em um olhar específico de cada um. A forma de registro ocorreu 

através de imagens fotográficas e atividades registros como painéis. 

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

descobertas, exercendo uma postura investigativa, exploradora e envolvente quanto 

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

desenvolvimento e aprendizado. 

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

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

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

si, pelo outro, bem como a construção de sua autoimagem e autoestima. 

 

Agrupamento III– 

“A criança tem cem linguagens, cem mãos, cem 

pensamentos, cem modos de pensar, de jogar e de 

falar [...]. cem mundos para descobrir, cem mundos 

para inventar, cem mundos para sonhar [...]. Dizem-lhe: 
que as cem não existem a criança diz: Ao contrário, as 

cem existem.” (Loris Malaguzzi). 

No decorrerdo ano letivo, juntamente com as crianças do agrupamento III, iniciamos o 

projeto“O FANTÁSTICO MUNDO DA CRIANÇA”, promovendo o convívio entre os 

pares. Propiciando: o brincar, o explorar o ambiente, levando as crianças a 

experiências fundamentais, desenvolvendo suas habilidades motoras amplas de forma 

lúdicas em sua totalidade, assim como o respeito e solidariedade com o próximo. 

Atendendo a proposta anual foram trabalhados os seguintes temas norteadores: CEM 

FORMAS DE ME DESCOBRIR, CEM MUNDOS PARA SONHAR, AS LINGUAGENS DA 

COMIDA, E CARAMBA CARAMBOLA: ESSA É MINHA ESCOLA! 

Mediante os projetos mencionados acima, desenvolvemos com as crianças os 

seguintes temas norteadores, CEM FORMAS DE ME DESCOBRIR, realizamos os 

projetos com uma adaptação alegre e prazerosa no ambiente escolar, conhecendo e 

reconhecendo o espaço, permitindo as crianças socializarem através de roda de 

conversa, relatos sobre as suas vivências nas férias e brincadeiras no parque como: 

escorrega, tanque de areia, pinturas coletivas, circuitos entre outras brincadeiras nos 

diversos espaços disponibilizadas pela escola. 

Trabalhamos com as crianças autobiografia, a construção de sua identidade, nome e 

idade, crachás no reconhecimento de sua própria imagem, atividades com recortes e  

garatujas de seu rosto, proporcionamos as crianças brincadeiras sobre o cuidado com 

 
seu corpo, de forma lúdica, aprendendo a  melhor forma sobre os cuidados devidos 

com seu corpo.  Confeccionamos a árvore genealógica com auxílio das famílias, 

utilizando diversos materiais, como: palito de sorvete, argila, tecidos entre outros 

materiais. Foram narradas histórias para as crianças sobre o respeito com o próximo, 

conversamos em roda sobre a partilha de objeto, brinquedos, espaço.  

Desenvolvemos atividades como pintura, cartaz sobre a amizade, realizamos 

brincadeiras de roda como: adoleta, ovo choco, brincadeiras de grupo como, futebol 

entre outras brincadeiras que estimulem a convivência harmoniosa entre as 
crianças.Para pensar:“Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e 

grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 

outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas”.(BNCC) 

CEM MUNDOS PARA SONHAR: Este projeto proporcionou àscrianças o contato com 

a arte o conhecimento de obras de artistas como Alfredo Volpi e Marcelo Tolentino, 

aprimorando assim as habilidades manuais e cognitivas, permitindo o brincar com as 

cores e oportunizando diversas experiências e contato com diferentes materiais 

artísticos. 

Trabalhamos de forma lúdica com as crianças, o verdadeiro significado da Páscoa; a 

união, a partilha e solidariedade, entre os pares. Durante este projeto foram 

proporcionadas àscrianças brincadeiras e atividades de convívio como: piquenique e 

pinturas coletivas, e recreação de interação como gincana. No decorrer do projeto 

contamos com a participação das famílias, onde trabalhamos atividades de contos e 

histórias de vidas narradas pelas famílias. 

No era uma vez, vivenciamos um projeto muito rico, levando as crianças a viajar pelo 

mundo da imaginação, manuseando livros, contando histórias lidas ou do seu próprio 

imaginário e recontando histórias. Participaram da atividade de confecção de livros, 

realizaram dramatizações de histórias como: chapeuzinho vermelho e Pinóquio sendo 

as crianças protagonistas, aprimorando suas habilidades comunicativas. 

No projeto horta, oportunizamos àscrianças o conhecimento sobre a importância e a 

necessidade de preservar o meio ambiente, de forma lúdica e divertida, colocando a 

mão na terra, preparando-a para o plantio. Na sequência trabalhamos com as crianças 

nutrir-se com gosto, conscientizando-as da importância de uma alimentação saudável 

e nutritiva, através de degustação de alimentos como: frutas e verduras assim como a 

higiene dos alimentos antes dos seus preparos.  

 

 

Aprendemos sobre o cuidado com o ambiente na identificação e separação dos lixos 

em seus devidos lugares, construímos com caixas de papelão um modelo da coleta 

seletiva, aprimorando nosso conhecimento sobre o meio ambiente.  

CARAMBA CARAMBOLA ESSA É MINHA ESCOLA: Este projeto proporcionou 

momentos agradáveis, onde as crianças,explorou e participou de brincadeiras 

tradicionais, construiu brinquedos e massinha de modelar dentre outras brincadeiras 

de interação. 

Exploramos o parquea procura de insetos conhecendo-os em suas características, 

construímos um insetário, a partir de insetos feito de recicláveis pelas famílias, 

havendo um grande envolvimento de todos. 

Trabalhamos a diversidade cultural, apresentando às crianças uma poesia da escritora 

Ruth Rochas, Pessoas são diferentes, abordando os valores e o respeito aos seus 

pares, realizamos diversas atividades proporcionando interação e respeito às 

diferenças. 

Na Expo Nave, finalizamos os projetos, com uma exposição aberta à comunidade dos 

trabalhos realizados durante o ano letivo, valorizando o aprendizado das crianças e 

seu desenvolvimento social e coletivo.  Encerramos as atividades pedagógicas com 

apresentação de músicas dos agrupamentos mediante as temáticas trabalhadas no 

decorrer do ano. 

Avaliação destes projetos se deu por meios de documento e registros de fotos, 

filmagens e exposição dos trabalhos realizados. 

 

Desenvolvimento do trabalho do professor de Educação Especial  

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

de vivências, trocas de informações, compartilhamento de conhecimentos que 

possibilitou as adaptações dentro dos projetos, para atender as necessidades 

específicas de cada criança público-alvo da educação especial. 

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

Durante este ano, defendemos uma proposta educativa comprometida com a 

formação integral dos sujeitos envolvidos, desenvolvendo todas as suas 

potencialidades, garantindo a oportunidade de perceberem a relação constante 
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entre o pensar, sentir e o fazer, compartilhando vivências e experiências que 

refletem e influenciam no trabalho diário com as crianças. 

Nos processos de formação continuada, foram elencados e estudados alguns 

materiais teóricos como: 

 As Diretrizes curriculares do município de campinas 

 Avaliação na educação infantil 

 A roda de conversa na rotina diária da educação infantil 

 Brincar e interagir nos espaços da escola infantil  

 Cuidar, Educar e Brincar 

 Fases do desenvolvimento infantil 

 Brincadeira de Criança 

 Cem Linguagens da Criança (Formação Coletiva) 

 Pedagogia da Escuta - A escola sob uma Perspectiva Malaguzziana 

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

 

Atividades de Integração com os colegiados da escola (Conselho de Escola, 
CPA e outros), com as famílias/entorno. 

A parceria com os órgãos colegiados foi fortalecida durante as ações 
realizadas neste ano de 2019, com a participação nos eventos e atividades 
pedagógicas tais como: Reuniões com as Famílias e Educadores, Oficinas, 
Exposição Pedagógica, Reunião de Conselho Escolar, Comissão Própria de 
Avaliação e no contato diário da equipe escolar com os pais e a comunidade. 
 
 

8. Quadro de metas 

Meta Prevista no 
Contrato de 

Gestão 

Principais Ações 
desenvolvidas para 
alcance das metas 

Análise do 
Processo e 
Resultados 

Justificativa 

Clarificar aos 
profissionais a 
importância da 

utilização dos ateliês 

Formação voltada a 
temática aplicada, que 
atendam e enfatizem a 
necessidade educativa 

das crianças. 

100% Atingida 

Trabalho com oficinas 
para Equipe Escolar. 

Organização das 
oficinas com a Equipe 

Escolar. 

80% Atingido parcialmente, 
devido organização de 

tempos e espaços. 
Execução de atividades 
de Diversidade Social e 

Cultural. 

Organização de 
Projetos entre os 

agrupamentos com 
olhar de respeito para o 

outro. 

100% Atingida 

 

 
 

Conscientização da 
necessidade em relação 

a importância de um 
ambiente saudável. 

Propiciar Palestras e 
Atividades para 

Mobilização dos pais e 
comunidade. 

100% Atingida 

Conscientização e 
prevenção de uma 

alimentação saudável 
aos pais e funcionários. 

Projetos para promoção 
das Cem Linguagens da 

Comida. 

100% Atingida 

Atividades para que 
envolvam esses 

espaços para o lazer e 
aprendizagem das 
crianças. Promover 

ocasiões para publicitar 
às atividades para as 

famílias. 

As crianças e 
comunidade terem 

acesso às atividades 
realizadas nos espaços 

escolares. 

100% Atingida 

Trazer pais e alunos 
para o ambiente escolar. 

Promover eventos que 
envolvam os alunos e 
pais como: Projetos, 
Oficinas e Teatros. 

90% Atingido parcialmente, 
devido falta de cultura da 

comunidade em 
participar das atividades 

escolares. 
Registros e 

acompanhamento das 
atividades por meio de 
escrita, fotos e vídeos. 

Atividades direcionadas 
sugestivas de acordo 

com os registros diários 
e avaliativos. 

100% Atingida 

Comunicação e parceria 
com os órgãos de 
segurança pública. 

Palestras com 
Profissionais da 

Segurança e 
Assistência Social para 

participação da 
comunidade. 

80% Atingido parcialmente, 
devido ausência de 

profissionais. 

Relacionamento com: 
NAED Noroeste, 
Conselho Tutelar, 

Guarda Municipal e 
DAS. 

Visitas na unidade 
escolar de profissionais 
da área educacional e 

social e reuniões 
promovidas pelo NAED 

100% Atingida 

Ações de 
acompanhamento 

conjunto de famílias e 
educadores ao 

progresso das crianças. 

Criar situações 
educativas nas 
vivências em 

coletividade tendo 
respeito ao ritmo das 

crianças. 

100% Atingida 

 

 

9. Execução Orçamentária e Financeira 2019 

Despesas Valor Planejado Valor Executado Percentual Executado(e justificativas) 

Recursos Humanos R$  1.508.030,79 R$  1.370.621,96 
90,89% - Recursos não utilizados no total - 
ref. reserva para final do Contrato em 
jan2021. 

 

Rec. Humanos - 
Encargos 

R$ 463.070,65 R$  441.610,17 
95,37% - Recursos não utilizados no total - 
ref. reserva para final do Contrato em 
jan2021. 

Mat. Consumo R$  79.612,04 R$  54.793,07 

68,83% - Os valores calculados 
contemplavam um ano de atendimento e 
conseguimos melhores preços com a 
concorrência, porém foram necessários 
maiores gastos para o suprimento das 
necessidades apresentadas. Foi aplicado o 
critério da economicidade com qualidade.  

Serviços e Outros R$  28.111,20 R$  21.273,26 
75,68% - Dentro dos valores projetados 
não foram necessários outros Prestadores 
de Serviços durante o ano de 2019. 

Bens Duráveis R$  963,68 R$   0,00 
0% - Não tivemos gastos nesta área – Esta 
área é excepcional. 

Manutenção R$  29.391,34 R$   3.471,20 
11,81% - Em 2019 houve poucas e 
pequenas ocorrências de necessidades 
Urgentes e Imprevisíveis em Manutenções. 

TOTAIS R$ 2.109.179,70 R$ 1.891.769,66 

89,69% Valores não utilizados no total. 

Sendo feito reserva para o final do 

Contrato em Jan/2021 

 
 

Resumo Orçamentário e Financeiro 
 

Saldo Anterior 2018 R$  303.613,14 

Valor Repassado em 2019 R$ 1.815.877,06  

Valor Rendimentos em 2019 R$  6.406,22 

Valor das Despesas em 2019 R$ 1.891.769,66 

Saldo para o próximo Exercício 2020 R$  234.126,76 

 
 

 

10. Conclusão 

 

Ao Final deste ano letivo (2019), conseguimos observar que,apesar dos 
percalços, obtivemos êxito em nossa proposta pedagógica e ainda uma 
significativa transformação, aprendizado e crescimento em vários aspectos 
sociais e educacionais. Isto se deve a um árduo e sério trabalho que vem sendo 
desenvolvido por toda a equipe CEI Elenice Ferrari, e também através do apoio, 
respaldo e direcionamento do nosso NAED NOROESTE. 

 

Campinas,  14 de junho de 2020. 

 

 

_________________________________ 
Luiz Fernando Ferrari 
CPF 060.590.368-99 
Presidente 
 

 

 

 

_________________________________ 
Erlânio P. Barbosa Silva 
CPF 176.190.378-02 
Diretor Educacional 
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 ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL - CEI 
PROFA. RENATA FERRAMOLA - CNPJ: 00.300.881/0001-
66 -00.300.881/0012-19 - C.C.: 3164.53.71.0431.00000 - I.M.: 

151866-6 
  

 
RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E 

ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 

 

Identificação da Organização Social 

Organização Social: Associação CHANCE Internacional 

Endereço: Rua Nelson Hossri, 229 – sala 03, Vila Réggio – Campinas/SP 

CNPJ Matriz: 00.300.881.0001/66 

Presidente: – Luiz Fernando Ferrari 

N° do Contrato de Gestão: 006/2018  Termo Aditivo 15/2019 

Vigência do Contrato de Gestão: 01/03/2019 à 28/02/2020 

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

Renata Ferramola – Parque das Constelações 

 

Identificação da Unidade Educacional Cogerida: 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Renata Ferramola - 

Parque das Constelações 

Endereço: Rua Presbítero Sigmundo Simberg, 66, Parque das Constelações, Campinas /SP 

CNPJ do CEI: 00.300.881/0012-19 

Telefone: (019) 3114.8151 

E-mail: cei.renataferramola@campinas.sp.gov.br 

 

1. Introdução:  

No ano de 2019 o trabalho do CEI avançou, tivemos o segundo ano de trabalho, alguns 

projetos foram continuados, aperfeiçoados e outros foram iniciados. As famílias se mostraram 

mais presentes, participativas e confiantes.  

Investimos em uma organização pedagógica que respeita as experiências infantis, as 

especificidades e diversidades. Temos um espaço rico em estímulos, com materiais sensoriais no 

chão e nas paredes, em que as crianças conseguem a todo tempo além de interagir com os seus 

 
 

pares usufruir dos equipamentos e materiais dispostos nos ambientes. Investimos em uma 

docência de qualidade e eficaz, que constrói estruturas curriculares abertas e flexíveis, tendo 

também como parte dos seus objetivos e estudos a Inclusão. Valorizando a participação da família, 

da comunidade e dos órgãos colegiados que já fazem parte da proposta do CEI.  
 

2. Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Inicio Término 
Integral 07h00 18h00 

Parcial – Manhã 07h00 11h00 
Parcial – Tarde 13h00 17h00 

 

 

3. Atendimento 2019 

Agrupamentos Faixa Etária 
Proposta de 
Atendimento 

2019 

Crianças 
Atendidas em 

2019 
AG I Integral  

01/07/2017 a 31/12/2019 68 68 

AG II Integral  
01/11/2015 a 30/06/2017  140 131 

AG III Parcial  
01/04/2013 a 31/10/2015 120 114 

TOTAL   313  
 

 
Obs. O número atendido é referente o mês de Dezembro de 2019. (replicado do sistema Integre) Durante o 
ano atendemos a PA máxima, devido algumas transferências ocorridas entre novembro e dezembro o AG II 
e AG III ficaram com algumas vagas.  
As matrículas para 2020 já estavam sendo efetivadas, por esse motivo não conseguimos abrir intervalo para 
cobrir as vagas existentes. 

 

4. Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2019: 200 dias 

Dias letivos cumpridos no ano de 2019: 200 dias 

 

 

 

 

5. Alimentação 

 

 

5.1 Total de Refeições Servidas/Ano 

Agrupamento 

 
Total de 

Refeições 
Servidas 

1° 
Trimestre 

 

Total de 
Refeições 

Servidas 2° 
Trimestre 

 

Total de 
Refeições 

Servidas 3° 
Trimestre 

 

Total de 
Refeições 

Servidas 4° 
Trimestre 

 

Total de 
Refeições 

servidas no 
Ano 

 

I 4.700 7.151 7.329 5.695 24.875 
II 20.307 33.136 31.528 36.860 121.831 
III 6.050 10.159 6.729 8.208 31.146 

TOTAL 31.057 50.446 45.586 50.763 177.852 
 

 

6 Quadro de Recursos Humanos 

Profissional 

 
Quantidade Proposta 

para execução do 
Contrato 

 

Quantidade de profissionais 
na Unidade Educacional em 

2019 

Diretor 01 01 
Coordenador  01 01 
Professores 06 06 
Agentes de Educação Infantil 43 43 
Cozinheira 02 02 
Auxiliar de Cozinha 02 02 
Assistente Administrativo 02 02 
Auxiliar de Limpeza 04 04 
Porteiro – Serviços Gerais 01 01 

 

 

7 Atividades desenvolvidas no ano 

Agrupamento I 

No decorrer do ano letivo, em congruência com o tema gerador anual “Juntos 

Construiremos uma História” e o subtema elaborado para o agrupamento I “Cores, sabores e 

movimento”, trabalhamos com o estímulo ao desenvolvimento dos sentidos (visão, audição, tato, 

paladar e olfato) e o incentivo ao movimento e a (à) expressão corporal, oportunizando momentos 

de vivências e aprendizagens significativas a cada criança, considerando o lúdico como proposta 

educativa. 
Dessa forma, oportunizamos situações individuais e coletivas em que as crianças puderam 

explorar espaços, contatar texturas e formas distintas, experimentar sabores incomuns, ouvir e 

produzir sons por meio de instrumentos e equipamentos de áudio, sentir cheiros diversos, 

 

 
 

conhecer e aprimorar suas possibilidades corporais, fantasiar, imaginar, criar, experimentar, 

questionar e desejar, garantindo assim, o exercício de seus direitos de aprendizagem, tais como: 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

 
Agrupamento - II  

Durante este ano letivo trabalhamos com o subtema “O que encontramos na natureza?”. 

buscamos proporcionar momentos e ambientes desafiadores que envolveram manipulação de 

materiais distintos como sucatas e elementos da natureza, por meio deste tema imaginaram, 

exploraram e criaram. Despertamos a criatividade, oportunizando momentos de vivências e 

aprendizagens significativas a cada criança, fazendo com que elas fossem os protagonistas de 

sua história. Desse modo, realizamos atividades que envolveram a percepção, a expressão, a 

coordenação motora grossa , fina e a observação. 
As crianças participaram de atividades que abordaram o tema dos elementos da natureza 

(ar, terra, água e fogo) entre outros projetos coletivos e individuais seguindo o interesse das 

mesmas, realizamos diversas atividades nas áreas externas da escola, observando as árvores ao 

redor. Além disso, contamos com diversas atividades coletivas de interação entre agrupamentos 

como: teatro, dança no pátio, piqueniques, brincadeiras no parque, e um passeio (estudo do meio) 

ao zoológico de Americana, os quais propiciaram a socialização entre as crianças. 

Agrupamento III  
 Baseados no planejamento pedagógico anual do CEI Bem Querer Renata Ferramola – 

Parque das Constelações, com o tema “Juntos Construiremos uma História” e com o subtema do 

agrupamento III ‘‘Construindo Saberes”, muitas propostas foram pensadas e desenvolvidas, 

partindo do planejado pela professora e das experiências, habilidades e interesses apresentados 

pelas crianças.  
 Ao longo de todo o ano foram realizados atividades, brincadeiras e projetos que 

desenvolveram nas crianças habilidades de convívio social, buscamos enfatizar o estímulo ao 

desenvolvimento dos sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato) e da coordenação motora.  

 Durante as leituras diárias foram propostas para as crianças apresentações de diferentes 

gêneros textuais, permitindo que as mesmas manuseassem livros, revistas, jornais, rótulos, etc. 

Fizeram reproduções, ilustrações e colagens, utilizando de estratégias que estimularam o trabalho 

das diferentes linguagens apresentadas na educação infantil. O desenvolvimento lógico-

matemático foi introduzido de forma divertida, lúdica e concreta. 
 Após os registros escritos e fotográficos percebeu-se a participação, alegria e satisfação 

das crianças nas atividades propostas durante o ano.Possibilitou-se construção de significados 

sobre si, oportunizando situações em que puderam criar, explorar, ilustrar e dialogar. 

Potencializando seu conhecimento e se desenvolvendo em todos os aspectos.  
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Educação Inclusiva 
Professora: Marta Olímpia Maciel Pardinho 
Durante o ano de 2019, os trabalhos tiveram realizações e ações significativas, respeitando 

sempre o tempo e espaço de cada criança. Em conjunto com a equipe pedagógica e a professora 

de Educação Especial, foram feitas as intervenções necessárias para que o desenvolvimento das  

crianças pudesse ter um resultado satisfatório no decorrer da sua trajetória na unidade escolar. 

Compartilhando conhecimentos, trocando informações que possibilitassem adaptações e projetos, 

para atender as necessidades específicas de cada um. 

Projetos desenvolvidos no coletivo da escola 

Criando Elos: Os objetivos desse projeto foram logo na chegada da criança na escola trabalhar 

de uma maneira prazerosa e significativa, possibilitando a convivência entre as crianças e entre os 

adultos, promovendo a igualdade de oportunidades e construindo novas formas de sociabilidade e 

de subjetividade comprometidas com a ludicidade, valorizando o diálogo, o respeito e as formas 

de organização. 

Alimentação Saudável: O projeto foi desenvolvido em todos os trimestres, pois é algo que 

consideramos importante para as crianças. As professoras entenderam que é necessário abordar 

a importância de desenvolver hábitos alimentares saudáveis, para que consequentemente 

pudessem atingir e chegar aos núcleos familiares. As crianças tiveram acesso aos alimentos que 

são utilizados na unidade e na horta, como: frutas, legumes e hortaliças. 

Higiene Corporal: As professoras trabalharam o projeto paralelo com o da alimentação saudável, 

mostrando para as crianças a importância de lavar os alimentos e as mãos. Ser saudável é 

também estabelecer bons hábitos e compreender que o nosso corpo merece um carinho especial, 

e que esse tratamento nos traz benefícios. 

Dengue: Este projetofoi trabalhado em todos os trimestres, buscando contribuir para a 

preservação da saúde e incentivar atitudes de prevenção ao mosquito da dengue, por meio de 

cartazes, teatros e exposições. 
 
Projeto Animais da Fazenda: Os animais despertam o interesse natural das crianças, por isso 

buscamos delas a seguinte pergunta: Que animais encontramos na fazenda? Foram abordados 

de maneira lúdica e interativa, os seguintes aspectos: fauna, flora, artes plásticas, músicas, 

danças, brincadeiras e alimentação. No final realizamos um passeio ao Zoológico de Americana. 

 

 

Estações: O projeto trouxe para as crianças momentos de vivenciar a alegria de cada estação, 

levando as crianças a contemplar as suas maravilhas e o bem-estar que a convivência da 

natureza nos proporciona, estimulando-asa reconhecerem e saberem diferenciar as estações 

através de suas características, nomes e épocas do ano.  
Na Primavera as professoras trabalharam no coletivo a importância que nos remetem essa estação. 

Falaram sobre esta época a fim de estimular as crianças a observarem a natureza, suas belezas e 

transformações.  
 
Como é bom ser crianças: Este projeto foi desenvolvido durante todo mês de outubro, os 

agrupamentos trabalharam em equipe, o planejamento era de interação desde os bebês até os 

maiores, proporcionando situações em que puderam brincar, expressar suas ideias e vontades, 

por meio de gincanas, roda de música, festa fantasia e do pijama, teatro e banho de esguicho. 
 
Tudo bem ser diferente: O projeto foi trabalho durante o mês de novembro, idealizado pela 

professora de Educação Especial, mostrando para as crianças que todos somos diferentes e que 

devemos ser respeitados pelo que somos, independente das nossas necessidades ou 

características. Recebemos um grupo de teatro de fantoches e contação de histórias e tivemos 

alguns momentos de danças e interações  no pátio. 

Projeto Toda Sexta Feira “Dia do Diferente”: Os temas abordados durante as sextas-feiras 

trouxeram para as crianças momentos alegres, descontraídos, onde foi possível com toda a 

equipe realizar momentos de socialização, por meio de: apresentações teatrais, danças, músicas 

e dinâmicas com temas educativos. O projeto tem como articuladora duas professoras e é 

organizado por grupos de monitoras, com participação das crianças.  

Projeto Horta: As crianças tiveram sua participação efetiva no projeto. Cuidando e até mesmo 

fazendo adubos naturais, tivemos hortaliças, pepino, abobrinha e até melão. Cada visita na horta 

era uma descoberta de algo que estava nascendo e crescendo. Foram feitas colheitas pelas 

crianças e cada uma pode levar para a sua casa e degustar com a família um pouco do que foi 

plantado. O momento do plantio contou também com a participação dos pais.  

Projeto “Ler em família faz bem”: Cada semana a criança levava uma sacola personalizada 

com um livro diferente para ler em família, acreditamos que o gosto pela leitura só se adquire com 

a prática constante. Ao final foi entregue uma pesquisa para que as famílias pudessem expressar 

sobre os momentos de leitura. O retorno foi gratificante, as famílias elogiaram e disseram que o 

projeto trouxe mais união e benefícios familiares, mostrando que realmente a leitura feita em 

família faz bem.  

 
 

 
 

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

 Durante todo o ano de 2019 foram estudados os documentos da SME, Cadernos temáticos 

e as Diretrizes Municipais, são documentos que norteiam o trabalho diário, fazem parte da 

construção do currículo do CEI.  

Durante o processo de formação entre pares foram estudados:  
Diretrizes Curriculares da Educação Infantil da SME Campinas / Avaliação na Educação Infantil / 

Caderno Temático Tempo e Espaço / O que é Educação Inclusiva (Lei 13.146/2015) / Como 

trabalhar a recreação na Educação Infantil (autor: Raul Ferreira Neto) / Brinquedos e Brincadeiras 

(KISHIMOTO (1994). 
Materiais de apoio: Documentário “O Começo da Vida” / Filme “Além da sala de aula” / 

Documentário  “A vida da menina Daniele que perdeu os braços aos quatro anos de vida”. 

 As formações com as agentes educacionais aconteceram as quintas-feiras em dois 

horários, das 09 hàs 11 h e das 14 hàs 16 h. Com as Professoras aconteceram as terças e 

quartas-feiras das 17 hàs 19 h.  
 Percebe-se que esses momentos formativos e de diálogos entre pares além de 

fortalecer o trabalho e conhecimento individual de cada uma, impacta nas práticas com as 

crianças. Buscamos trazer para os grupos momentos dinâmicos e reflexivos, que permitam 

avançar no trabalho e ampliar as ações e estratégias pedagógicas. Podendo rever seus 

planejamentos, processos avaliativos, envolvimentos e participação das famílias.  
 
Atividades de Integração com os colegiados da escola  
 

A parceria com os colegiados durante o ano de 2019 oportunizou a participação mais 

efetiva e gratificante nas reuniões com as famílias, educadores, oficinas, exposição pedagógica e 

reuniões de conselho. Demonstraram em cada gesto a satisfação de estar envolvidos nas 

atividades, fortalecendo o elo entre família, criança e escola. 

 

 

 

 

 
8 Quadro de metas 

Meta Prevista no 
Contrato de 

Gestão 

Principais Ações 
desenvolvidas para 
alcance das metas 

Análise do Processo e 
Resultados 

Elaboração de um 
projeto 

Definiu-se no coletivo os temas 
e projetos a serem 

Meta atingida em sua 
totalidade. 

 
pedagógico que 
organize as ações 
educacionais 
resultantes da 
reflexão e 
interação de um 
coletivo de 
educadores, 
crianças e 
famílias, no 
movimento de 
pensar e fazer 
com o outro, com 
o conhecimento e 
com a cultura. 
 
 

desenvolvidos durante o ano.  
Definiu-se que continuaríamos 
explorando o tema: “Juntos 
Construiremos uma História”. 
Dentro deste tema cada  
agrupamento teve um 
subtema. 
 
Ao início foi trabalhado no 
coletivo o projeto “Criando 
Elos”. Pensando na adaptação 
e acolhimento das crianças. 
Também escolheram juntos o 
“Mascote” da Turma.  
 
Outro projeto que ganhou força 
logo no primeiro trimestre foi 
“Sexta-feira diferente”. As 
Agentes/Professoras/Crianças 
e até mesmos funcionários de 
outros setores organizaram 
peças teatrais para 
apresentações no pátio.  
Permitindo que as crianças se 
socializassem com todos os 
agrupamentos e adultos da 
unidade. 
 
Realização de atividades com 
texturas diferentes, culinárias, 
pinturas, jogos, cartazes, 
materiais de diferentes formas, 
relacionados aos projetos e 
atividades propostas pela 
equipe educativa. 
 
Fortalecimento e avanço das 
atividades relacionadas aos 
projetos coletivos e individuais 
dos agrupamentos.  
 
Continuação do Diário 
Pedagógico, caderno contendo 
as descrições dos 
planejamentos e registros 
fotográficos, onde ficaram 
expostos na entrada de cada 
sala. Podendo ser apreciado 
pelos pais e visitantes. 

 
As ações para a realização 
das metas aconteceram entre 
os meses de Fevereiro e 
Dezembro de 2019.  
O Projeto educacional foi 
elaborado coletivamente, 
partilhando ideias e opiniões.  
Toda a equipe educativa foi 
orientada sobre a importância 
das parcerias, das interações, 
dos diálogos e das vivências 
e convivências dentro do 
processo educacional. 

 
Promoção de uma 
educação 
integradora e 
inclusiva, de 
qualidade social, 
voltada para a vida 
na sociedade e na 
cultura, tendo em 
vista o papel da 

 
As crianças tiveram 
participações 
emdramatizações, encenação, 
contação de histórias, 
brincadeiras e cantigas de 
roda. Musicas de diversas 
autorias e apresentações 
teatrais, que favoreceram o 
seu desenvolvimento e 

 
Meta atingida em sua 
totalidade. 
 
Durante todo o ano 
priorizamos uma educação 
integradora e inclusiva. Onde 
as crianças puderam interagir 
com as pessoas e com os 
ambientes. Dialogaram e 
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escola na 
disseminação e 
produção de 
conhecimentos. 

conhecimento. 
 
Participaram de ações lúdicas 
por meio do jogo simbólico, 
cantinhos de leitura, 
construção, faz de conta e 
arte. Também com materiais 
como Jogo da memória, 
boliche, quebra-cabeça, tapete 
sensorial e materiais não 
convencionais. 
 
Participaram de momentos de 
atividades no corredor 
sensorial.  
Cantinhos em sala e diversas 
atividades planejadas a partir 
dos projetos abordados. 
 
Os pais participaram das 
reuniões, (com exposição de 
fotos e slides em power point) 
acessaram a escola nos 
horários de entrada e saída 
das crianças. Quando 
necessitaram tirar dúvidas 
marcaram reunião particular 
com a professora e/ou equipe 
gestora.  
 
Participação das famílias no 
“2º Chá da tarde”. Momento de 
socialização e interação entre 
as crianças, os pais e a escola.  
 
As famílias foram inseridas no 
Projeto Horta, participando do 
plantio junto com as crianças.   
 
Participação das famílias nas 
oficinas “Família de Super 
Heróis”. Momento de 
socialização e interação entre 
as crianças, os pais e a escola.  
 
As famílias e crianças 
participaram da colheita e 
degustação  dos alimentos  
 
plantados na horta. 
 
Realizamos a 2º Exposição 
Pedagógica – As famílias 
foram convidadas a 
apreciarem a exposição das 
atividades e projetos 
realizados durante o ano. 
Foram expostos em estandes 
no pátio da escola, ficando por 

expressaram seus 
sentimentos, desejos e 
emoções,  
Favorecendo o seu 
desenvolvimento em todos os 
aspectos.  
Priorizamos o envolvimento 
de toda comunidade escolar 
no processo educacional. 

 
dois dias para que todos 
pudessem apreciar o evento.  
 
Realizamos uma festa 
(confraternização) com as 
famílias e crianças que foram  
para o ensino fundamental em 
2020. As crianças participaram 
de apresentação teatral e 
musical.  
 

Implementação da 
Gestão 
Democrática. 

 
Propomos que a equipe 
educativa sugerisse atividades, 
formas de integração entre os 
agrupamentos, dinâmica de 
reuniões com as famílias e 
eventos.  
 
Ouvimos os pais quando 
surgiram dúvidas, medos, 
anseios em relação a 
permanência da criança na 
escola. Trazendo para 
conhecerem o trabalho, os 
espaços e a proposta 
pedagógica do CEI.  
 
Propomos nas formações 
momentos em que as agentes 
e professoras foram ouvidas. 
Buscamos sempre um 
consenso entre o grupo nas 
decisões. 
Realizamos as reuniões de 
pais e eventos de forma 
dinâmica e participativa.  
 
Realizamos as reuniões de 
Conselho previstas em 
Calendário. Compartilhamos 
ideias que fortaleceram a 
participação e efetivação deste 
órgão.  
 
Permitimos que os pais 
tivessem acesso ao planejado 
x registro por meio dos 
cadernos. Diário Pedagógico. 
 
Incluímos nas formações 
materiais que instruíram as 
professoras na importância da 
participação democrática das 
crianças, no processo de 
ensino e aprendizagem. 
 
Realização de Reunião 
Pedagógica fazendo avaliação 

 
Meta atingida em sua 
totalidade. 
 
Durante todo ano a escola 
propõe situações que exija 
envolvimentos democráticos, 
diálogos e parcerias entre 
toda comunidade escolar. 

 
e apontamentos sobre os 
projetos coletivos da unidade, 
favorecendo momentos de 
reflexão sobre a prática 
pedagógica pautada nas 
Diretrizes Curriculares da 
Educação Infantil nacional e 
municipal.  
 
Ouvimos a diversidade de 
ideias e sugestões do grupo. 
Propomos momentos de 
socialização entre as agentes 
dos dois períodos e as 
professoras.  
Ouvimos profissionais dos 
diversos segmentos sobre o 
desenvolvimento de suas 
funções, problemas e 
sugestões a serem resolvidas 
no coletivo.  
 
Fortalecimento de parcerias 
com os órgão setoriais, tais 
como: conselho tutelar, posto 
de saúde e profissionais que 
prestam atendimento às 
crianças da unidade.  
 
Envio mensal aos pais de 
cronograma das atividades que 
acontecerão durante o mês. 
 
Participação da equipe gestora 
em palestra e formações sobre 
AIP e CPA  oferecidas pela 
SME.  
 

 
Manutenção de 
100% do quadro 
de pessoal 
aprovado no 
Programa 
Educacional. 

 
Logo no início das atividades o 
quadro de pessoal já estava 
completo. Cumprido as 
exigências do Termo de 
Referência Técnica. Atendendo 
os módulos adultos x crianças 
e atendendo as demandas dos 
outros setores da escola. 
 
 

 
Meta atingida em sua 
totalidade. 
 
Durante o ano 
o quadro de pessoal foi 
composto  pelo número de 
profissionais exigidos no 
Termo de Referência. Todos 
os setores da unidade tiveram 
seus profissionais suficientes 
e qualificados para o bom 
desenvolvimento do trabalho 
escolar.  
 

100% dos  
 
encontros 
semanais das 
duas horas 
consecutivas para 

As formações das Agentes  
 
aconteceram nas quintas-feiras 
das 09 h às 11h e das 14h às 
16h. 
Professoras as terças e 

Meta atingida em sua  
 
totalidade.  
 
Semanalmente todas as 
formações entre pares 

 
 

o 
desenvolvimento 
do Plano de 
Formação. 

quartas-feiras das 17h às 19h.  
Organizamos as prioridades de 
estudo no plano Pedagógico 
de Formação, no início do ano 
letivo.  
Algumas demandas foram 
surgindo e desenvolvidas 
durante o ano.  
Preparou-se materiais teóricos, 
data show, Xerox, tudo que foi 
necessário para garantir que 
as formações acontecessem 
da melhor forma possível. 
 
Toda equipe educativa da 
unidade participou do II 
Seminário de Educação Infantil 
do município. As Docentes 
ainda estiveram na abertura e 
encerramento deste evento. 
 
Participaram também de outras 
Formações externas, 
oferecidas pela SME e órgãos 
educacionais do município. 
 

aconteceram  acompanhadas 
e orientadas pela 
Coordenadora Pedagógica da 
Unidade.  
 

 
Cumprimento das 
disposições da 
SME sobre 
calendário escolar. 

 
O calendário escolar foi 
elaborado na primeira reunião 
entre pares do ano.  
Garantimos que os 200 dias 
letivos e todas as demandas 
de atividades apontadas em 
resolução fossem cumpridos. 
Depois de homologado 
deixamos o calendário exposto 
em mural na entrada da 
escola, para que as famílias 
tivessem conhecimento das 
atividades escolares. 
Comunicamos aos pais, por 
escrito, as reuniões e 
atividades previstas no 
Calendário Escolar. 
Enviamos todo início de mês 
uma planilha aos pais com as 
atividades que acontecerão 
durante o mês. 

 
Meta atingida em sua 
totalidade. 
 
No ano de 2019 todas as 
disposições exigidas em 
resolução sobre o calendário 
escolar foram cumpridas 
fielmente.  
Acompanhadas e avaliadas 
pela Supervisora Educacional 
que acompanhou o trabalho 
da escola durante o ano.  

9 Execução Orçamentária e Financeira 2019 

Despesas Valor Planejado Valor Executado Percentual Executado(e 
justificativas) 

Recursos 
Humanos R$  1.486.920,15 R$  1.700.226,08 114,35% - Recursos usados no 

limite permitido   
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Rec. Humanos - 
Encargos R$ 535.454,60 R$  589.181,07 110,03% - Recursos usados no 

limite permitido   

Mat. Consumo R$  73.567,75 R$  52.051,32 

70,75% - Os valores calculados 
contemplavam um ano de 
atendimento e conseguimos 
melhores preços com a 
concorrência, porém foram 
necessários maiores gastos para o 
suprimento das necessidades 
apresentadas. Foi aplicado o 
critério da economicidade com 
qualidade.  

Serviços e Outros R$  22.076,60 R$  20.903,40 

94,69% - Dentro dos valores 
projetados não foram necessários 
outros Prestadores de Serviços 
durante o ano de 2019. 

Bens Duráveis R$  4.990,00 R$   0,00 0% - Não tivemos gastos nesta área 
– Esta área é excepcional. 

Manutenção R$  28.302,90 R$   736,00 

2,60% - Em 2019 houve poucas e 
pequenas ocorrências de 
necessidades Urgentes e 
Imprevisíveis em Manutenções. 

TOTAIS R$ 2.151.312,00 R$ 2.363.097,87 

109,84% A despesas foram feitas 

no limite permitido e contando com 

o resultado das aplicações e saldo 

anterior. 

 

 Resumo Orçamentário e Financeiro: 

Saldo Anterior 2018 R$  255.061,65 
Valor Repassado em 2019 R$ 2.151.284,00 
Valor Rendimentos em 2019 R$  4.335,86 
Valor das Despesas 2019 R$ 2.363.097,87 
Saldo para o próximo Exercício 2020 R$  47.583,64 

 

 

10 Conclusão 

O trabalho realizado durante o ano atingiu as expectativas da equipe educativa, as atividades e 

projetos foram efetivados de forma plena, com engajamento de um coletivo comprometido e 

 
dedicado, preocupados com a participação ativa das crianças. Se permitindo inventar e reinventar 

as ações para que as crianças encontrassem espaços para expor e desenvolver o seu potencial, 

dialogando com seus pares e produzindo conhecimento.  

A participação das famílias aconteceu de forma satisfatória, a escola mantém contato diário e 

diálogos constantes com as mesmas. Sempre reiterando que o espaço escolar é de todos e o 

trabalho efetivo só acontece com o envolvimento dos pares internos, da comunidade e dos 

colegiados. O tema que tem norteado os trabalhos nesses dois anos é: “Juntos Construiremos 

uma história” acreditamos que democraticamente estamos construindo essa história, permitindo a 

participação e ação de todos os envolvidos.  
 

Campinas, 14 de junho de 2020. 
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Luiz Fernando Ferrari   
CPF 060.590.368-99  
Presidente  
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               9.01.01.002.001 - Crianças e Adolescentes de 06 a 14 0,00 9.146,32 -9.146,32 0,00

5.10.001.01.0001 - FMAS Co-Financiamento Municipal 197.240,39 C 0,00 -9.146,32 206.386,71 C
5.10.100.01.0001 - Salário Liquído 196.181,45 D 9.146,32 0,00 205.327,77 D
5.10.200.02.0002 - Suprimentos de Alimentação 1.058,94 D 0,00 0,00 1.058,94 D
5.10.001.02.0001 - FMDCA Fundo Mun Desenv Cca e do Adolesc 45.950,87 C 0,00 0,00 45.950,87 C
5.10.100.01.0001 - Salário Liquído 13.619,38 D 0,00 0,00 13.619,38 D
5.10.100.01.0004 - Férias 6.945,28 D 0,00 0,00 6.945,28 D
5.10.100.02.0001 - INSS 3.151,67 D 0,00 0,00 3.151,67 D
5.10.100.02.0002 - FGTS Sem 40% 3.105,14 D 0,00 0,00 3.105,14 D
5.10.200.01.0001 - Material de Escritório e Xerox 1.199,87 D 0,00 0,00 1.199,87 D
5.10.200.01.0002 - Material Pedagógico 2.950,00 D 0,00 0,00 2.950,00 D
5.10.200.02.0002 - Suprimentos de Alimentação 4.985,05 D 0,00 0,00 4.985,05 D
5.10.200.02.0015 - Suprimento com Gás 640,00 D 0,00 0,00 640,00 D
5.10.300.01.0001 - Manutenção de Edifício 260,00 D 0,00 0,00 260,00 D
5.10.400.02.0001 - Serviços de Transporte PJ 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
5.10.500.01.0012 - Energia Elétrica 1.050,00 D 0,00 0,00 1.050,00 D
5.10.500.01.0013 - Telefone 844,48 D 0,00 0,00 844,48 D
5.10.500.01.0016 - Combustíveis e Lubrificantes 5.200,00 D 0,00 0,00 5.200,00 D
5.10.001.01.0020 - Merenda Escolar 4.250,00 C 0,00 0,00 4.250,00 C
5.10.200.02.0020 - Merenda Escolar 4.250,00 D 0,00 0,00 4.250,00 D

      9.11.00.000.000 - SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DESENV SOCIAL 0,00 185,68 -185,68 0,00
         9.11.01.000.000 - SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DESENV SOCIAL 0,00 185,68 -185,68 0,00
            9.11.01.001.000 - SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DESENV… 0,00 185,68 -185,68 0,00
               9.11.01.001.001 - SEDS - Depreciação/Amortização 0,00 185,68 -185,68 0,00

5.10.001.06.0001 - SEDS Ativo Imobilizado 6.716,55 C 0,00 -185,68 6.902,23 C
5.10.500.01.9000 - Depreciação 6.716,55 D 185,68 0,00 6.902,23 D

      9.30.00.000.000 - FUNDAÇÃO FEAC 1.100,00 C 4.985,90 -4.985,90 1.100,00 C
         9.30.01.000.000 - PB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.100,00 C 4.985,90 -4.985,90 1.100,00 C
            9.30.01.001.000 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. VÍNC. 1.100,00 C 4.985,90 -4.985,90 1.100,00 C
               9.30.01.001.001 - Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos 1.100,00 C 4.985,90 -4.985,90 1.100,00 C

2.11.001.10.0005 - Fundação FEAC 1.100,00 C 0,00 0,00 1.100,00 C
6.10.001.01.0001 - Fundação FEAC 114.309,86 C 0,00 -4.985,90 119.295,76 C
6.10.100.01.0001 - Salário Liquído 63.813,08 D 2.785,90 0,00 66.598,98 D
6.10.100.01.0004 - Férias 4.537,67 D 0,00 0,00 4.537,67 D
6.10.100.02.0001 - INSS 4.207,12 D 0,00 0,00 4.207,12 D
6.10.100.02.0002 - FGTS sem 40% 3.836,90 D 0,00 0,00 3.836,90 D
6.10.100.05.0004 - Seguro de Vida 701,05 D 0,00 0,00 701,05 D
6.10.100.05.0006 - Ticket Refeição 236,00 D 0,00 0,00 236,00 D
6.10.200.01.0003 - Material Pedagógico 378,39 D 0,00 0,00 378,39 D
6.10.200.01.0004 - Material de Higiene e Limpeza 1.319,95 D 0,00 0,00 1.319,95 D
6.10.200.02.0002 - Suprimentos de Alimentação 3.947,65 D 0,00 0,00 3.947,65 D
6.10.200.02.0003 - Suprimentos de Copa Cozinha 291,49 D 0,00 0,00 291,49 D
6.10.200.02.0004 - Suprimento de Gás 570,00 D 0,00 0,00 570,00 D
6.10.300.01.0001 - Manutenção de Edifício 418,39 D 0,00 0,00 418,39 D
6.10.300.01.0003 - Manutenção de Veículos 976,66 D 0,00 0,00 976,66 D
6.10.400.02.0001 - Serviços Técnicos Especializados 20.705,12 D 2.200,00 0,00 22.905,12 D
6.10.500.01.0005 - Despesas com Cartório 795,14 D 0,00 0,00 795,14 D
6.10.500.01.0012 - Energia Elátrica 2.103,30 D 0,00 0,00 2.103,30 D
6.10.500.01.0013 - Telefone 846,79 D 0,00 0,00 846,79 D
6.10.500.01.0014 - Provedor de Internet 143,03 D 0,00 0,00 143,03 D
6.10.500.01.0016 - Combustível e Lubrificantes 3.816,01 D 0,00 0,00 3.816,01 D
6.10.700.01.0002 - Despesas Bancárias 666,12 D 0,00 0,00 666,12 D
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0382 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE
12/2019MÊS/ANO:

DATA: 02/03/2020
68.006.238/0001-68CNPJ:

CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

ESON SOLUCOES CONTABEIS

FOLHA:

      9.90.00.000.000 - RECURSOS PRÓPRIOS 78.156,91 D 33.017,98 -33.655,86 77.519,03 D
         9.90.01.000.000 - PB - PROTEÇÃO BÁSICA 78.156,91 D 33.017,98 -33.655,86 77.519,03 D
            9.90.01.001.000 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. VÍNC. 78.156,91 D 33.017,98 -33.655,86 77.519,03 D
               9.90.01.001.001 - Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos 78.156,91 D 33.017,98 -33.655,86 77.519,03 D

3.10.001.01.0001 - Contribuições e Doações P. Jurídica 61.506,70 C 0,00 -1.120,00 62.626,70 C
3.10.001.01.0002 - Contribuições e Doações P. Física 13.816,50 C 0,00 -8.660,00 22.476,50 C
3.10.001.01.1000 - Doações em Espécie 0,00 0,00 -2.075,00 2.075,00 C
3.10.001.03.0001 - Festa Junina 2.340,00 C 0,00 0,00 2.340,00 C
3.19.001.01.0005 - Nota Fiscal Paulista 13.000,00 C 0,00 -1.666,05 14.666,05 C
3.40.001.01.0001 - Cota Patronal 42.977,23 C 0,00 -3.759,72 46.736,95 C
3.40.001.01.0002 - PIS 1.603,62 C 0,00 -696,35 2.299,97 C
4.10.100.01.0001 - Salário Base 19.219,92 D 10.633,77 -11.932,22 17.921,47 D
4.10.100.01.0005 - 13º Salário 990,32 D 0,00 0,00 990,32 D
4.10.100.02.0003 - FGTS Sem 40% 12.828,97 D 685,77 0,00 13.514,74 D
4.10.100.02.0005 - FGTS Multa 40% 2.661,87 D 0,00 0,00 2.661,87 D
4.10.100.03.0001 - Provisão de Férias 17.813,19 D 2.607,86 0,00 20.421,05 D
4.10.100.03.0003 - Provisão de 13º Salário 13.363,62 D 1.169,07 -1.299,41 13.233,28 D
4.10.100.04.0003 - FGTS 2.494,19 D 364,82 0,00 2.859,01 D
4.10.100.04.0005 - PIS 311,74 D 45,64 0,00 357,38 D
4.10.100.05.0008 - Seguro de Vida 1.604,79 D 145,92 0,00 1.750,71 D
4.10.100.05.0011 - Vale Transporte 1.659,43 D 0,00 0,00 1.659,43 D
4.10.100.05.0012 - Uniformes 1.634,00 D 0,00 0,00 1.634,00 D
4.10.200.01.0001 - Material de Escritório e Xerox 799,68 D 0,00 0,00 799,68 D
4.10.200.01.0003 - Material de Higiene e Limpeza 1.005,53 D 0,00 0,00 1.005,53 D
4.10.200.01.0005 - Materiais Didáticos 1.390,52 D 0,00 0,00 1.390,52 D
4.10.200.01.0006 - Materiais p/ Manutenção de Equipamentos 1.724,87 D 0,00 0,00 1.724,87 D
4.10.200.01.0013 - Material de Divulgação 585,00 D 400,00 0,00 985,00 D
4.10.200.01.0014 - Material Esportivo 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D
4.10.200.02.0002 - Suprimentos de Alimentação 16.572,74 D 3.729,49 0,00 20.302,23 D
4.10.200.02.0021 - Suprimento com Gás 1.475,00 D 295,00 0,00 1.770,00 D
4.10.300.01.0003 - Manutenção de Veículos 1.035,00 D 0,00 0,00 1.035,00 D
4.10.300.01.0004 - Manutenção e Reparos 296,40 D 0,00 0,00 296,40 D
4.10.400.02.0001 - Serviços Técnicos Especializados 36.546,66 D 6.155,00 -2.200,00 40.501,66 D
4.10.400.02.0018 - Serviços de Cessão de Uso de Software 3.150,00 D 350,00 0,00 3.500,00 D
4.10.500.01.0003 - Seguros 1.604,17 D 143,39 0,00 1.747,56 D
4.10.500.01.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 49,66 D 0,00 0,00 49,66 D
4.10.500.01.0012 - Energia Elétrica 4.570,99 D 591,94 0,00 5.162,93 D
4.10.500.01.0013 - Telefone 3.036,31 D 571,22 0,00 3.607,53 D
4.10.500.01.0014 - Provedor de Internet 1.019,76 D 0,00 0,00 1.019,76 D
4.10.500.01.0015 - Correios e Telégrafos 242,19 D 0,00 0,00 242,19 D
4.10.500.01.0016 - Combustíveis e Lubrificantes 12.906,38 D 0,00 0,00 12.906,38 D
4.10.500.01.9000 - Depreciação 7.933,76 D 830,84 0,00 8.764,60 D
4.10.600.01.0001 - Taxa Municipal 132,52 D 0,00 0,00 132,52 D
4.10.700.01.0001 - Despesas Bancárias 1.576,12 D 396,51 -1,00 1.971,63 D
4.10.700.01.0002 - Juros 13.598,55 C 0,00 -7,78 13.606,33 C
4.10.700.01.0004 - Aplicações Financeiras 4.326,95 C 0,00 -238,33 4.565,28 C
4.10.700.01.0006 - IR Aplicações Financeiras 13.529,47 D 1,74 0,00 13.531,21 D
4.10.900.01.0001 - Cota Patronal 42.977,23 D 3.759,72 0,00 46.736,95 D
4.10.900.01.0003 - PIS 1.603,62 D 140,28 0,00 1.743,90 D

0382 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE
000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 31/12/2019A01/01/2019

ESON SOLUCOES CONTABEIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

FOLHA:68.006.238/0001-68CNPJ:

192.396,54 C   3 - RECEITAS
89.518,20 C      3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS
89.518,20 C         3.10.001 - RECEITAS PRÓPRIAS

87.178,20 C            3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES
62.626,70 C               3.10.001.01.0001 - Contribuições e Doações P. Jurí
22.476,50 C               3.10.001.01.0002 - Contribuições e Doações P. Físi

2.075,00 C               3.10.001.01.1000 - Doações em Espécie

2.340,00 C            3.10.001.03 - FESTAS
2.340,00 C               3.10.001.03.0001 - Festa Junina

14.666,05 C      3.19 - OUTRAS RECEITAS
14.666,05 C         3.19.001 - OUTRAS RECEITAS

14.666,05 C            3.19.001.01 - OUTRAS RECEITAS
14.666,05 C               3.19.001.01.0005 - Nota Fiscal Paulista
39.175,37 C      3.20 - VERBAS PÚBLICAS PARA APROPRIAÇÃO
39.175,37 C         3.20.001 - VERBAS PÚBLICAS PARA APROPRIAÇÃO

39.175,37 C            3.20.001.01 - VERBAS PÚBLICAS A APROPRIAR
39.175,37 C               3.20.001.01.0001 - Verbas Públicas a Apropriar
49.036,92 C      3.40 - RECEITA BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO
49.036,92 C         3.40.001 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

49.036,92 C            3.40.001.01 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO
46.736,95 C               3.40.001.01.0001 - Cota Patronal

2.299,97 C               3.40.001.01.0002 - PIS

Total de RECEITAS

192.396,54 C

192.396,54 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

230.740,20 D   4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
230.740,20 D      4.10 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
77.003,26 D         4.10.100 - REMUNERAÇÕES, ENC. SOCIAIS

18.911,79 D            4.10.100.01 - REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS
17.921,47 D               4.10.100.01.0001 - Salário Base

990,32 D               4.10.100.01.0005 - 13º Salário

16.176,61 D            4.10.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS
13.514,74 D               4.10.100.02.0003 - FGTS Sem 40%

2.661,87 D               4.10.100.02.0005 - FGTS Multa 40%

33.654,33 D            4.10.100.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO
20.421,05 D               4.10.100.03.0001 - Provisão de Férias
13.233,28 D               4.10.100.03.0003 - Provisão de 13º Salário

3.216,39 D            4.10.100.04 - PROVISÃO DE ENC. SOC. - FÉRIAS E 13º SA
2.859,01 D               4.10.100.04.0003 - FGTS

357,38 D               4.10.100.04.0005 - PIS

5.044,14 D            4.10.100.05 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
1.750,71 D               4.10.100.05.0008 - Seguro de Vida
1.659,43 D               4.10.100.05.0011 - Vale Transporte
1.634,00 D               4.10.100.05.0012 - Uniformes

28.127,83 D         4.10.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS

6.055,60 D            4.10.200.01 - MATERIAIS
799,68 D               4.10.200.01.0001 - Material de Escritório e Xerox

1.005,53 D               4.10.200.01.0003 - Material de Higiene e Limpeza
1.390,52 D               4.10.200.01.0005 - Materiais Didáticos
1.724,87 D               4.10.200.01.0006 - Materiais p/ Manutenção de Equi

985,00 D               4.10.200.01.0013 - Material de Divulgação

0382 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE
000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 31/12/2019A01/01/2019

ESON SOLUCOES CONTABEIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

FOLHA:68.006.238/0001-68CNPJ:

150,00 D               4.10.200.01.0014 - Material Esportivo

22.072,23 D            4.10.200.02 - SUPRIMENTOS
20.302,23 D               4.10.200.02.0002 - Suprimentos de Alimentação

1.770,00 D               4.10.200.02.0021 - Suprimento com Gás
1.331,40 D         4.10.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS

1.331,40 D            4.10.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS
1.035,00 D               4.10.300.01.0003 - Manutenção de Veículos

296,40 D               4.10.300.01.0004 - Manutenção e Reparos
44.001,66 D         4.10.400 - SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS

44.001,66 D            4.10.400.02 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA
40.501,66 D               4.10.400.02.0001 - Serviços Técnicos Especializado

3.500,00 D               4.10.400.02.0018 - Serviços de Cessão de Uso de So
34.331,45 D         4.10.500 - OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

34.331,45 D            4.10.500.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO
1.747,56 D               4.10.500.01.0003 - Seguros

49,66 D               4.10.500.01.0005 - DESPESAS COM CARTORIO
5.162,93 D               4.10.500.01.0012 - Energia Elétrica
3.607,53 D               4.10.500.01.0013 - Telefone
1.019,76 D               4.10.500.01.0014 - Provedor de Internet

242,19 D               4.10.500.01.0015 - Correios e Telégrafos
12.906,38 D               4.10.500.01.0016 - Combustíveis e Lubrificantes

9.595,44 D               4.10.500.01.9000 - Depreciação
132,52 D         4.10.600 - IMPOSTOS E TAXAS

132,52 D            4.10.600.01 - TAXAS E IMPOSTOS
132,52 D               4.10.600.01.0001 - Taxa Municipal

2.668,77 C         4.10.700 - RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS

2.668,77 C            4.10.700.01 - RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS
1.971,63 D               4.10.700.01.0001 - Despesas Bancárias

13.606,33 C               4.10.700.01.0002 - Juros
4.565,28 C               4.10.700.01.0004 - Aplicações Financeiras

13.531,21 D               4.10.700.01.0006 - IR Aplicações Financeiras
48.480,85 D         4.10.900 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

48.480,85 D            4.10.900.01 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO
46.736,95 D               4.10.900.01.0001 - Cota Patronal

1.743,90 D               4.10.900.01.0003 - PIS

Total de ASSISTÊNCIA SOCIAL

38.343,66 D

230.740,20 D

(=) DÉFICIT BRUTO

0382 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE
000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 31/12/2019A01/01/2019

ESON SOLUCOES CONTABEIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

FOLHA:68.006.238/0001-68CNPJ:

38.343,66 D(=) DÉFICIT OPERACIONAL

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:
Participações e Contribuições:

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

Total do DÉFICIT do Período: 38.343,66 D(=)

RG: 139327769
CPF: 052.668.648-00

LORIVAL FERREIRA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 216.128.078-36
CT/CRC: 1SP309302-O-4

WESLLY VIEIRA MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR

WESLLY VIEIRA 
MARTINS:21612807836

Assinado de forma digital por WESLLY 
VIEIRA MARTINS:21612807836 
Dados: 2020.04.27 13:23:25 -03'00'
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