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 GABINETE DO PREFEITO 
   

    DECRETO Nº 20.139 DE 08 DE JANEIRO DE 2019 
 ALTERA OS INCISOS IV, XIV E XV DO ART. 1º DO DECRETO N° 19.211, 
DE 06 DE JULHO DE 2016, QUE "DECLARA DE UTILIDADE PUBLICA 

E AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE FAIXAS DE SERVIDÃO EM ÁREAS 
DE PARTICULARES E DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DO COLETOR 

TRONCO PRINCIPAL E COLETOR TRONCO SECUNDÁRIO, DO SISTE-
MA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE EXPANSÃO DO CAPIVARI II, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,  
 DECRETA: 
 Art. 1°  Ficam alterados os incisos IV, XIV e XV do art. 1° do Decreto n° 19.211, de 
06 de julho de 2.016, que passam a vigorar com a seguinte redação:   
"Art. 1°...................................................
  IV - FAIXA DE SERVIDÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO COLETOR TRONCO 
PRINCIPAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE EXPANSÃO 
DO CAPIVARI II - PROJETO 20140278 - FOLHAS 01 A 06 - REVISÃO 3 - TRE-
CHO 5, LOCALIZADA NA GLEBA "C" DA SUBDIVISÃO DO SÍTIO CAMPO DA 
MANGABEIRA, DE PROPRIEDADE DE HERMÍNIO MARCIO ARTEN E OU-
TROS, HERDEIROS OU SUCESSORES, CONFORME MATRÍCULA 49.190 DO 
3º CRI, com as seguintes medidas e confrontações: A Faixa de Servidão tem início 
no Ponto A, de coordenadas E 273.541,080m e N 7.460.301,436m; deste segue em 
linha reta por uma extensão de 40,06m com azimute 17°51'02" deparando-se com 
o Ponto B, de coordenadas E 273.553,359m e N 7.460.339,565m; deste segue em 
linha reta por uma extensão de 80,74m com azimute 45°52'05" deparando-se com o 
Ponto C, de coordenadas E 273.611,307m e N 7.460.395,783m; deste segue em linha 
reta por uma extensão de 65,21m com azimute 51°03'39" deparando-se com o Ponto 
D, de coordenadas E 273.662,031m e N 7.460.436,770m; deste segue em linha reta 
por uma extensão de 2,70m com azimute 55°41'13" deparando-se com o Ponto E, de 
coordenadas E 273.664,263m e N 7.460.438,293m; deste segue em linha reta por uma 
extensão de 5,12m com azimute 133°34'41" deparando-se com o Ponto F, de coorde-
nadas E 273.667,973m e N 7.460.434,763m; deste segue em linha reta por uma exten-
são de 1,06m com azimute 236°05'24" deparando-se com o Ponto G, de coordenadas 
E 273.667,096m e N 7.460.434,173m; deste segue em linha reta por uma extensão 
de 67,07m com azimute 231°15'07" deparando-se com o Ponto H, de coordenadas 
E 273.614,788m e N 7.460.392,194m; deste segue em linha reta por uma extensão 
de 79,49m com azimute 225°52'05" deparando-se com o Ponto I, de coordenadas 
E 273.557,736m e N 7.460.336,845m; deste segue em linha reta por uma extensão 
de 41,00m com azimute 197°50'24" deparando-se com o Ponto J, de coordenadas 
E 273.545,175m e N 7.460.297,817m; deste segue em linha reta por uma extensão 
de 5,47m com azimute  311°28'05" deparando-se com o Ponto A, de coordenadas 
E 273.541,080m e N 7.460.301,436m, ponto inicial, o que conclui a descrição deste 
perímetro. Largura da faixa: 5,00m. Área: 949,34 m². Perímetro: 387,91 m. Confron-
tantes: Pontos A e J - divisam com a Gleba D-2 em área de propriedade da Duinvest 
Empreendimentos LTDA. Pontos E e F - divisam com a Gleba F em área de proprie-
dade de Célio Ferreira de Freitas. Demais pontos - divisam com a própria Gleba C. 
Obs.1: Descrição segundo levantamento da "Gleba C", elaborado e fornecido pelos 
proprietários - Hermínio Arten e outros. Obs.2: Descrição elaborada em coordenadas 
UTM SIRGAS 2000 ZONA 23S.
XIV - FAIXA DE SERVIDÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO COLETOR TRONCO 
SECUNDÁRIO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE EXPAN-
SÃO DO CAPIVARI II - PROJETO 20140278 - FOLHA 05 - REVISÃO 3 - TRE-
CHO 18, LOCALIZADA NA GLEBA "A" DA SUBDIVISÃO DO SÍTIO CAMPO 
DA MANGABEIRA, DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO BERTUCI E 
OUTROS, HERDEIROS OU SUCESSORES, CONFORME MATRÍCULA 49.188 
DO 3º CRI, com as seguintes medidas e confrontações: A Faixa de Servidão tem iní-
cio no Ponto A, de coordenadas E 274.172,860m e N 7.460.506,560m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 158,47m com azimute 112°15'07" deparando-se 
com o Ponto B, de coordenadas E 274.319,530m e N 7.460.446,550m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 130,27m com azimute  112°23'37" deparando-se 
com o Ponto C, de coordenadas E 274.439,980m e N 7.460.396,920m; deste segue em 
linha reta por uma extensão de 105,50m com azimute 112°46'07" deparando-se com o 
Ponto D, de coordenadas E 274.537,260m e N 7.460.356,090m; deste segue em linha 
reta por uma extensão de 5,00m com azimute  202°46'07" deparando-se com o Ponto 
E, de coordenadas E 274.535,325m e N 7.460.351,480m;  deste segue em linha reta 
por uma extensão de 105,48m com azimute 292°46'07" deparando-se com o Ponto 
F, de coordenadas E 274.438,060m e N 7.460.392,303m; deste segue em linha reta 
por uma extensão de 130,25m com azimute 292°23'37" deparando-se com o Ponto 
G, de coordenadas E 274.317,631m e N 7.460.441,925m; deste segue em linha reta 
por uma extensão de 159,11m com azimute 292°15'07" deparando-se com o Ponto 
H, de coordenadas E 274.170,374m e N 7.460.502,175m; deste segue em linha reta 
por uma extensão de 5,04m com azimute 29°32'59" deparando-se com o Ponto A, 
de coordenadas E 274.172,860m e N 7.460.506,560m. Ponto inicial, o que conclui a 
descrição deste perímetro. Faixa com largura de 5,00m. Área: 1.972,72m². Perímetro: 
799,13 m. Confrontantes: Pontos A e B - divisam com a área de propriedade de Beatriz 
Maria Benerungem Knuppel. Pontos B e C - divisam com a área do Residencial Arco 
Iris. Pontos C, e D - divisam com a área do CDHU "H". Pontos A e H - divisam com 
a faixa de servidão da Gleba B4 em área de Terceiros. Pontos E, F, G e H - divisam 
com a própria Gleba A. Obs.: Descrição elaborada em coordenadas UTM SIRGAS 
2000 ZONA 23S.
XV - FAIXA DE SERVIDÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO COLETOR TRONCO 
SECUNDÁRIO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE EXPAN-

SÃO DO CAPIVARI II - PROJETO 20140278 - FOLHA 01 A 06 - REVISÃO 3 - 
TRECHO 19, LOCALIZADA NA GLEBA "C" DA SUBDIVISÃO DO SÍTIO CAM-
PO DA MANGABEIRA, DE PROPRIEDADE DE HERMÍNIO MARCIO ARTEN E 
OUTROS, HERDEIROS OU SUCESSORES, CONFORME MATRÍCULA 49.190 
DO 3º CRI, com as seguintes medidas e confrontações: A Faixa de Servidão tem iní-
cio no Ponto F, de coordenadas E 273.667,973m e N 7.460.434,763m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 196,68m com azimute 133°34'41" deparando-se 
com o Ponto 1, de coordenadas E 273.810,453m e N 7.460.299,186m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 101,84m com azimute 127°40'45" deparando-se 
com o Ponto 2, de coordenadas E 273.891,050m e N 7.460.236,940m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 115,31m com azimute 127°40'44" deparando-se 
com o Ponto 3, de coordenadas E 273.982,310m e N 7.460.166,460m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 116,94m com azimute  110°57'50" deparando-se 
com o Ponto 4, de coordenadas E 274.091,506m e N 7.460.124,623m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 66,66m com azimute 111°13'04" deparando-se 
com o Ponto 5, de coordenadas E 274.153,642m e N 7.460.100,500m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 64,99m com azimute  202°33'28" deparando-se 
com o Ponto 6, de coordenadas E 274.128,710m e N 7.460.040,478m;  deste segue 
em linha reta por uma extensão de 70,66m com azimute 181°21'55" deparando-se 
com o Ponto 7, de coordenadas E 274.127,026m e N 7.459.969,835m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 19,35m com azimute 171°48'48" deparando-se 
com o Ponto 8, de coordenadas E 274.129,781m e N 7.459.950,686m;  deste segue 
em linha reta por uma extensão de 11,22m com azimute 166°41'44" deparando-se 
com o Ponto 9, de coordenadas E 274.132,362m e N 7.459.939,771m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 5,77m com azimute 286°32'46" deparando-se com 
o Ponto 10, de coordenadas E 274.126,831m e N 7.459.941,414m; deste segue em 
linha reta por uma extensão de 8,79m com azimute 346°51'17" deparando-se com 
o Ponto 11, de coordenadas E 274.124,832m e N 7.459.949,974m; deste segue em 
linha reta por uma extensão de 19,69m com azimute 351°48'48" deparando-se com o 
Ponto 12, de coordenadas E 274.122,029m e N 7.459.969,459m; deste segue em linha 
reta por uma extensão de 72,41m com azimute 1°25'12" deparando-se com o Ponto 
13, de coordenadas E 274.123,823m e N 7.460.041,842m; deste segue em linha reta 
por uma extensão de 60,49m com azimute 22°39'30" deparando-se com o Ponto 14, 
de coordenadas E 274.147,127m e N 7.460.097,666m; deste segue em linha reta por 
uma extensão de 61,60m com azimute  291°13'04" deparando-se com o Ponto 15, 
de coordenadas E 274.089,707m e N 7.460.119,958m; deste segue em linha reta por 
uma extensão de 117,66m com azimute 290°57'50" deparando-se com o Ponto 16, 
de coordenadas E 273.979,835m e N 7.460.162,054m; deste segue em linha reta por 
uma extensão de 116,04m com azimute 307°40'44" deparando-se com o Ponto 17, 
de coordenadas E 273.887,994m e N 7.460.232,983m; deste segue em linha reta por 
uma extensão de 102,09m com azimute 307°40'45" deparando-se com o Ponto 18, 
de coordenadas E 273.807,193m e N 7.460.295,386m; deste segue em linha reta por 
uma extensão de 197,70m com azimute 313°34'41" deparando-se com o Ponto 19, 
de coordenadas E 273.663,974m e N 7.460.431,667m; deste segue em linha reta por 
uma extensão de 4,00m com azimute   51°15'07" deparando-se com o Ponto G, de 
coordenadas E 273.667,096m e N 7.460.434,173m; deste segue em linha reta por uma 
extensão de 1,06m com azimute 56°05'24" deparando-se com o Ponto F, de coorde-
nadas E 273.667,973m e N 7.460.434,763m,  ponto inicial, o que conclui a descrição 
deste perímetro. Largura da faixa: 5,00m. Área: 3.795,74 m². Perímetro: 1.530,92 m. 
Confrontantes: Pontos F, 1 e 2 - divisam com a Gleba F em área de propriedade de 
Celio Ferreira de Freitas. Pontos 2 a 4 - divisam com a Gleba B4 em área de proprie-
dade de Carlos Donizete Teixeira. Pontos 4 e 5 - divisam com a Gleba B3 em área de 
propriedade de Sônia Marcia Arten da Rocha. Pontos 9 e 10 - divisam com a Gleba D 
de Duinvest Empreendimentos Ltda. Demais pontos - divisam com a própria Gleba 
C. Obs.1: Descrição segundo levantamento da "Gleba C", elaborado e fornecido pelos 
proprietários - Hermínio Arten e outros. Obs.2: Descrição elaborada em coordenadas 
UTM SIRGAS 2000 ZONA 23S.
 Art. 2º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 Art. 3º   Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
  MÁRCIO VINÍCIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos Interino 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 Redigido nos termos do protocolado administrativo nº 2015/10/62989, em nome de SANASA-Campinas.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
  RONALDO VIEIRA FERNANDES 

  Diretor do Departamento de Consultoria Geral 
   

 DECRETO Nº 20.140 DE 08 DE JANEIRO DE 2019 
 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE 

FAIXAS DE SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA EM ÁREAS PARTICU-
LARES E DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE 

ESGOTO, NO LOTEAMENTO JARDIM SÃO DOMINGOS. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos artigos 4º, inciso VI, letra "b" e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, 
combinados com os artigos 5º, letra "d", 6º e 40 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 
21 de junho de 1941,  
 D  EC  R  ETA  :  
 Art. 1º  Ficam declaradas de Utilidade Pública, para fi ns de Instituição de Faixas de 
Servidão de Viela Sanitária, por via administrativa ou judicial, as áreas necessárias a 
implantação da rede coletora de esgoto no loteamento Jardim São Domingos, a seguir 
descritas e caracterizadas:
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 I -  FAIXA DE SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA SITUADA NO LOTE 27, DA 
QUADRA "S", DO QUARTEIRÃO N° 5510, DO LOTEAMENTO JARDIM SÃO 
DOMINGOS, PROTOCOLO SANASA N° 111.737/2016, OBJETO DA MATRÍCU-
LA N° 99.017, DO 3° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS, DE 
PROPRIEDADE DE DIRSO VICENTE DE LIMA E OUTROS, HERDEIROS OU 
SUCESSORES, com as seguintes medidas e confrontações: Medindo 40,33m de com-
primento na lateral direita, confrontando com o próprio lote 27, medindo 2,02m de 
comprimento no fundo, confrontando com o lote 10, medindo 40,00m de comprimen-
to na lateral esquerda, confrontando com o lote 26, medindo 2,00m de comprimento 
na frente, confrontando com a Rua Mario José de Oliveira. Totalizando uma área de 
80,33m². A faixa de servidão de viela sanitária possui uma largura total de 2,00m, es-
tando localizada na lateral esquerda do lote 27, da quadra "S", do quarteirão n° 5.510, 
do loteamento denominado Jardim São Domingos. A considerar que o observador 
encontra-se situado sobre a faixa de servidão de viela sanitária e olha em direção à 
Rua Mario José de Oliveira.                
 II -  FAIXA DE SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA SITUADA NO LOTE 30, DA 
QUADRA "S", DO QUARTEIRÃO N° 5510, DO LOTEAMENTO JARDIM SÃO 
DOMINGOS, PROTOCOLO SANASA N° 111.737/2016, OBJETO DA MATRÍCU-
LA N° 68.081 DO 3° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS, 
DE PROPRIEDADE DE ADRIANA ANACLETO DE CARVALHO E OUTROS, 
HERDEIROS OU SUCESSORES, com as seguintes medidas e confrontações: Me-
dindo 49,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o lote 31, medindo 
2,03m de comprimento no fundo, confrontando com o lote 06, medindo 48,66m de 
comprimento na lateral esquerda, confrontando com o próprio lote 30, medindo 2,00m 
de comprimento na frente, confrontando com a Rua Mario José de Oliveira. Totalizan-
do uma área de 97,67m². A faixa de servidão de viela sanitária possui uma largura total 
de 2,00m, estando localizada na lateral direita do lote 30, da quadra "S", do quarteirão 
n° 5.510, do loteamento denominado Jardim São Domingos. A considerar que o obser-
vador encontra-se situado sobre a faixa de servidão de viela sanitária e olha em direção 
à Rua Mario José de Oliveira.               
 Art. 2º  Fica autorizada a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A. 
SANASA - CAMPINAS, sociedade de economia mista criada pela Lei Municipal nº 
4.356/73, a proceder a instituição das faixas de servidão, por via administrativa ou 
judicial, nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto.  
 Art. 3º  Fica declarada a natureza urgente da instituição das faixas de servidão autori-
zadas no art. 1º deste Decreto, para fi m do disposto no art. 15, §§ 1º e 2º do Decreto-
-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
 Art. 4  o  As despesas decorrentes da instituição das faixas de servidão de viela sani-
tária, autorizadas por este Decreto, correrão por conta de verba própria da SANASA 
- CAMPINAS.  
 Art. 5º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 Art. 6º   Ficam revogadas as disposições em contrário.   

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
  MÁRCIO VINÍCIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos Interino 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 Redigido nos termos do protocolado administrativo nº 2018/10/27179, em nome de SANASA-Campinas. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
  RONALDO VIEIRA FERNANDES 

  Diretor do Departamento de Consultoria Geral 
   

 DECRETO Nº 20.141 DE 08 DE JANEIRO DE 2019 
 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A INSTITUIÇÃO 
DE FAIXA DE SERVIDÃO EM ÁREA PARTICULAR E DESTINADA À 

IMPLANTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO PARA 
O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CHÁCARA SANTO 

ANTONIO DO MARACAJÚ. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos artigos 4º, inciso VI, letra "b" e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, 
combinados com os artigos 5º, letra "d", 6º e 40 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 
21 de junho de 1941,  
 D  EC  R  ETA  :  
 Art. 1º  Fica declarada de Utilidade Pública, para fi ns de Instituição de Faixa de Servidão, 
por via administrativa ou judicial, a faixa necessária a implantação do Prolongamento 
da Rede de Esgoto para o Sistema de Esgotamento Sanitário das Chácaras Santo An-
tonio do Maracajú, situada na GLEBA ORIUNDA DE SUBDIVISÃO DE OUTRAS 
GLEBAS, LOCALIZADA NA FAZENDA SANTO ANTONIO DO MARACAJÚ, 
OBJETO DA MATRÍCULA 3.524 DO 4º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CAMPINAS, DE PROPRIEDADE DA GENCONS CONSTRUÇÕES LTDA E 
OUTROS OU SUCESSORES, com as seguintes medidas e confrontações: a Faixa de 
Servidão tem início no Ponto 1, de coordenadas E 297.694,875m e N 7.469.714,523m; 
deste segue em linha reta por uma extensão de 5,13m com azimute 106°16'38" depa-
rando-se com o Ponto 2, de coordenadas E 297.699,803m e N 7.469.713,085m; deste 
segue em linha reta por uma extensão de 5,45m com azimute 209°20'00" deparando-

-se com o Ponto 3, de coordenadas E 297.697,131m e N 7.469.708,330m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 22,29m com azimute 279°29'56" deparando-se 
com o Ponto 4, de coordenadas E 297.675,145m e N 7.469.712,009m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 8,13m com azimute  196°04'42" deparando-se 
com o Ponto 5, de coordenadas E 297.672,895m e N 7.469.704,201m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 10,49m com azimute  198°58'28" deparando-se 
com o Ponto 6, de coordenadas E 297.669,485m e N 7.469.694,283m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 19,55m com azimute 202°36'00" deparando-se 
com o Ponto 7, de coordenadas E 297.661,971m e N 7.469.676,233m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 58,44m com azimute 204°44'30" deparando-se 
com o Ponto 8, de coordenadas E 297.637,511m e N 7.469.623,154m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 13,92m com azimute  110°46'29" deparando-se 
com o Ponto 9, de coordenadas E 297.650,527m e N 7.469.618,217m; deste segue 
em linha reta por uma extensão de 5,00m com azimute  200°46'29" deparando-se com 
o Ponto 10, de coordenadas E 297.648,754m e N 7.469.613,542m; deste segue em 
linha reta por uma extensão de 19,28m com azimute  290°46'29" deparando-se com 
o Ponto 11, de coordenadas E 297.630,727m e N 7.469.620,380m; deste segue em 
linha reta por uma extensão de 63,71m com azimute 24°44'30" deparando-se com o 
Ponto 12, de coordenadas E 297.657,391m e N 7.469.678,240m; deste segue em linha 
reta por uma extensão de 19,30m com azimute 22°36'00" deparando-se com o Ponto 
13, de coordenadas E 297.664,808m e N 7.469.696,059m; deste segue em linha reta 
por uma extensão de 10,20m com azimute 18°58'28" deparando-se com o Ponto 14, 
de coordenadas E 297.668,125m e N 7.469.705,707m; deste segue em linha reta por 
uma extensão de 12,46m com azimute  16°04'42" deparando-se com o Ponto 15, de 
coordenadas E 297.671,575m e N 7.469.717,676m; deste segue em linha reta por uma 
extensão de 23,24m com azimute  99°29'56" deparando-se com o Ponto 16, de coor-
denadas E 297.694,492m e N 7.469.713,841m; deste segue em linha reta por uma ex-
tensão de 0,78m com azimute 29°20'24" deparando-se com o Ponto 1, de coordenadas 
E 297.694,875m e N 7.469.714,523m; Ponto inicial, o que conclui a descrição deste 
perímetro. Largura da faixa: 5,00m. Área: 718,10 m². Perímetro: 297,37m. Confron-
tantes: Pontos 1 e 2 - divisam com a Estrada de Servidão. Pontos 10 e 11 - divisam com 
Fazenda Santo Antonio do Maracajú. Pontos 11 ao 15 - divisam com o remanescente 
do imóvel. Demais Pontos - divisam com a própria Gleba. Descrição elaborada em 
coordenadas UTM SIRGAS 2000 ZONA 23S.
 Art. 2º  Fica autorizada a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A. 
SANASA - CAMPINAS, sociedade de economia mista criada pela Lei Municipal nº 
4.356/73, a proceder a instituição das faixas de servidão, por via administrativa ou 
judicial, nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto.  
 Art. 3º  Fica declarada a natureza urgente da instituição das faixas de servidão autori-
zadas no artigo 1º deste Decreto, para fi m do disposto no art. 15, §§ 1º e 2º do Decreto-
-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
 Art. 4  o  As despesas decorrentes da instituição das faixas de servidão de viela sani-
tária, autorizadas por este Decreto, correrão por conta de verba própria da SANASA 
- CAMPINAS.  
 Art. 5º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 Art. 6º   Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
  MÁRCIO VINÍCIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos Interino 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 Redigido nos termos do protocolado administrativo nº 2018/10/26557, em nome de SANASA-Campinas.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
  RONALDO VIEIRA FERNANDES 

  Diretor do Departamento de Consultoria Geral 
   

 DECRETO Nº 20.142 DE 08 DE JANEIRO DE 2019 
 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A INSTITUIÇÃO 
DE FAIXAS DE SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA EM ÁREAS PARTI-
CULARES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA 

DE ESGOTO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 
LOTEAMENTO PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CÂNDIDA. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos arts. 4º, inciso VI, alínea "b" e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, 
combinados com os arts. 5º, alínea "d", 6º e 40 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 
21 de junho de 1941,  
 DECRETA:  
 Art. 1º  Ficam declaradas de utilidade pública, para fi ns de instituição de faixas de 
servidão de viela sanitária, por via administrativa ou judicial, as áreas necessárias à 
implantação da rede coletora de esgoto para o Sistema de Esgotamento Sanitário do 
Loteamento Parque Rural Fazenda Santa Cândida, a seguir descritas e caracterizadas:
 I -  FAIXA DE SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA SITUADA NO LOTE 08, DA 
QUADRA N-2, DO QUARTEIRÃO N°. 6.433, DO LOTEAMENTO PARQUE RU-
RAL FAZENDA SANTA CÂNDIDA, PROTOCOLO SANASA N° 15.937/2007, 
OBJETO DA MATRÍCULA N°. 113.906, DO 2°. OFICIAL DE REGISTRO DE 
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IMÓVEIS, DE PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA ALAITE LTDA E OUTROS 
OU SUCESSORES, com as seguintes medidas e confrontações: Medindo 50,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o lote 07, medindo 3,00m de com-
primento no fundo, confrontando com o lote 09, medindo 50,00m de comprimento na 
lateral esquerda, confrontando com o próprio lote 08, medindo 3,00m de comprimento 
na frente, confrontando com a Rua Benedito Joice Bocchini. Totalizando uma área de 
150,00m². A faixa de servidão de viela sanitária possui uma largura total de 3,00m, es-
tando localizada na lateral direita do lote 08, da quadra "N-2", do quarteirão n°. 6.433, 
do loteamento denominado Parque Rural Fazenda Santa Cândida, a considerar que o 
observador encontra-se situado sobre a faixa de servidão de viela sanitária e olha em 
direção à Rua Benedito Joice Bocchini;
 II -  FAIXA DE SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA SITUADA NO LOTE 07, 
DA QUADRA E-1, DO QUARTEIRÃO N°. 6.384, DO LOTEAMENTO PARQUE 
RURAL FAZENDA SANTA CÂNDIDA, PROTOCOLO SANASA N° 15.937/2007, 
OBJETO DA MATRÍCULA N°. 00136, DO 2°. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓ-
VEIS, DE PROPRIEDADE DE JOSÉ DOMINGOS CHIMINAZZO E OUTROS, 
HERDEIROS OU SUCESSORES, com as seguintes medidas e confrontações: Me-
dindo 50,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio lote 
07, medindo 3,00m de comprimento no fundo, confrontando com o lote 18, medindo 
50,00m de comprimento na lateral esquerda, confrontando com o lote 06, medindo 
3,00m de comprimento na frente, confrontando com a Rua Professor Antonio Noguei-
ra Braga. Totalizando uma área de 150,00m². A faixa de servidão de viela sanitária 
possui uma largura total de 3,00m, estando localizada na lateral esquerda do lote 07, 
da quadra "E-1", do quarteirão n°. 6.384, do loteamento denominado Parque Rural 
Fazenda Santa Cândida, a considerar que o observador encontra-se situado sobre a 
faixa de servidão de viela sanitária e olha em direção à Rua Professor Antonio No-
gueira Braga;
 III -  FAIXA DE SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA SITUADA NO LOTE 01, 
DA QUADRA R, DO QUARTEIRÃO N°. 6.373, DO LOTEAMENTO PARQUE 
RURAL FAZENDA SANTA CÂNDIDA, PROTOCOLO SANASA N°. 23.063/2017, 
OBJETO DA MATRÍCULA N°. 70.124 DO 2°. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓ-
VEIS DE CAMPINAS, DE PROPRIEDADE DE NELSON ALAITE JUNIOR E OU-
TROS, HERDEIROS OU SUCESSORES, com as seguintes medidas e confrontações: 
A faixa de servidão de viela sanitária tem início no Ponto 31, com coordenadas N = 
7.473.115,373 e E = 290.505,331, ponto este situado na presente área da faixa em área 
do lote 01, da quadra R, divisa do alinhamento do Caminho 20 do loteamento Parque 
Rural Fazenda Santa Cândida - 4ª. Parte, desse ponto, caminha em linha reta por uma 
extensão de 41,80m, num rumo NE 03°36'06", deparando-se com o Ponto 32, com 
coordenadas N = 7.473.157,092 e E =290.507.957, ponto este situado na presente área 
da faixa em área do lote 01, da quadra R, do loteamento Parque Rural Fazenda Santa 
Cândida, divisa da faixa de servidão do lote 02, da quadra R, do loteamento Parque 
Rural Fazenda Santa Cândida - 4ª. Parte. Totalizando uma área de 211,30m2. A faixa 
de servidão de viela sanitária possui uma largura total de 5,00m, sendo 3,50m para o 
lado esquerdo e 1,50m para o lado direito do eixo;
 IV -  FAIXA DE SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA SITUADA NO LOTE 02, 
DA QUADRA R, DO QUARTEIRÃO N°. 6.373, DO LOTEAMENTO PARQUE 
RURAL FAZENDA SANTA CÂNDIDA, PROTOCOLO SANASA N°. 23.063/2017, 
OBJETO DA MATRÍCULA 34.522 DO 2°. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CAMPINAS, DE PROPRIEDADE DE THIAGO DANTAS GARGANTINI E 
OUTROS, HERDEIROS OU SUCESSORES, com as seguintes medidas e confronta-
ções: A faixa de servidão de viela sanitária tem início no Ponto 32, com coordenadas 
N = 7.473.157,092 e E = 290.507,957, ponto este situado na presente área da faixa de 
servidão do lote 02, divisa do lote 01, da quadra R, desse ponto caminha em linha reta 
por uma extensão de 3,25m, num rumo NE = 03°36'06", deparando-se com o Ponto 
33, com coordenadas N = 7.473.160,319 e E =290.508,160, ponto este situado na pre-
sente área da faixa do lote 02, da quadra R, desse ponto defl ete à direita e caminha em 
linha reta por uma extensão de 23,65m, num rumo NE 12°19'54", deparando-se com o 
Ponto 34, com coordenadas N = 7.473.183,413 e E = 290.513,188, ponto este situado 
na presente área da faixa em área do lote 02, da quadra R, divisa do lote 03 da quadra 
R, do loteamento Parque Rural Fazenda Santa Cândida. - 4ª. Parte. Totalizando uma 
área de 134,65m2. A faixa de servidão de viela sanitária possui uma largura total de 
5,00m, sendo 3,50m para o lado esquerdo e 1,50m para o lado direito do eixo;  
 V -  FAIXA DE SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA SITUADA NO LOTE 03, DA 
QUADRA R, DO QUARTEIRÃO N°. 6.373, DO LOTEAMENTO PARQUE RURAL 
FAZENDA SANTA CÂNDIDA, PROTOCOLO SANASA N° 23.063/2017, OBJETO 
DA MATRÍCULA N°. 87.742 DO 2°. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
CAMPINAS, DE PROPRIEDADE DE THIAGO DANTAS GARGANTINI E OU-
TROS, HERDEIROS OU SUCESSORES, com as seguintes medidas e confrontações: 
A faixa de servidão de viela sanitária tem início no Ponto 34, com coordenadas N = 
7.473.183,413 e E = 290.513,188, ponto este situado na presente área da faixa em 
área do lote 03, divisa do lote 02, da quadra R, do loteamento Parque Rural Fazenda 
Santa Cândida - 4ª. Parte, desse ponto, caminha em linha reta por uma extensão de 
21.53m,  num rumo NE 12°19'54", deparando-se com o Ponto 35, com coordenadas 
N = 7.473.204,485 e E =290.517.816, ponto este situado na presente área da faixa em 
área do lote 03, da quadra R, do loteamento Parque Rural Fazenda Santa Cândida, - 
4ª.  Parte, divisa da faixa de servidão do lote 04, da quadra R, do loteamento Parque 
Rural Fazenda Santa Cândida - 4ª. Parte. Totalizando uma área de 107,70m2. A faixa 
de servidão de viela sanitária possui uma largura total de 5,00m, sendo 3,50m para o 
lado esquerdo e 1,50m para o lado direito do eixo;
 VI -  FAIXA DE SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA SITUADA NO LOTE 12, 
DA QUADRA N, DO QUARTEIRÃO N°. 6.369, DO LOTEAMENTO PARQUE 
RURAL FAZENDA SANTA CÂNDIDA, PROTOCOLO SANASA N°. 25.168/2017, 
OBJETO DA MATRÍCULA N°. 109.062 DO 2°. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓ-
VEIS DE CAMPINAS, DE PROPRIEDADE DE NELSON ALAITE JUNIOR E OU-
TROS, HERDEIROS OU SUCESSORES, com as seguintes medidas e confrontações: 
A faixa de servidão de viela sanitária tem início no Ponto 20, com coordenadas N = 
7.472.735,383 e E = 290.369,962, ponto este situado na presente área da faixa do lote 
12, da quadra N, divisa da faixa de servidão instituída na lateral do lote 11, da quadra 
N, do projeto n°. 2001.0135 existente, desse ponto, caminha em linha reta por uma 
extensão de 40,57m,  num rumo NE 61°13'31", deparando-se com o Ponto 21, com 
coordenadas N = 7.472.756,150 e E =290.404,819, ponto este situado na presente área 
da faixa em área do lote 12, da quadra N, desse ponto defl ete à direita e caminha em 
linha reta por uma extensão de 27,40m, num rumo NE 79°05'29", deparando-se com o 
Ponto 22, com coordenadas N = 7.472.760,372 e E = 290.431.864, ponto este situado 
na presente área da faixa do lote 12, da quadra N, divisa com área de Preservação 
Permanente do Remanescente da Fazenda Santa Cândida. Totalizando uma área de 
332,37m2. A faixa de servidão de viela sanitária possui uma largura total de 5,00m, 
sendo 3,00m para o lado esquerdo e 2,00m para o lado direito do eixo.           
 Art. 2º  Fica autorizada a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 
SANASA - CAMPINAS, sociedade de economia mista criada pela Lei nº 4.356, de 28 

de dezembro de 1973, a proceder à instituição das faixas de servidão, por via adminis-
trativa ou judicial, nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto.
 Art. 3º  Fica declarada a natureza urgente da instituição das faixas de servidão autori-
zadas no art. 1º deste Decreto, para fi ns do disposto no art. 15, §§ 1º e 2º do Decreto-
-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
 Art. 4  o  As despesas decorrentes da instituição das faixas de servidão de viela sani-
tária, autorizadas por este Decreto, correrão por conta de verba própria da SANASA 
- CAMPINAS.  
 Art. 5º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 6º   Ficam revogadas as disposições em contrário.   

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
  MÁRCIO VINÍCIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos Interino 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 Redigido nos termos do protocolado administrativo nº 2018/10/03268, em nome da SANASA - Campinas.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
  RONALDO VIEIRA FERNANDES 

  Diretor do Departamento de Consultoria Geral    

 DECRETO Nº 20.143 DE 08 DE JANEIRO DE 2019 
 INSTITUI O PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL INTERSETORIAL PARA 

PREVENÇÃO DA FEBRE MACULOSA BRASILEIRA EM CAMPINAS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e  
CONSIDERANDO que a Febre Maculosa Brasileira é uma doença com altas taxas 
de letalidade e pode levar a óbito o doente humano quando não tratado em tempo 
oportuno;
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer a articulação das diferentes áreas de 
serviços, visando a integralidade das ações para o enfrentamento da Febre Maculosa 
Brasileira;
CONSIDERANDO a necessidade de promover ações intersetoriais articuladas nas 
diversas esferas de gestão pública municipal para prevenção e controle da Febre Ma-
culosa Brasileira; e
CONSIDERANDO a exposição de pessoas em atividades laborais, de lazer e turismo 
em nossa região,
 DECRETA: 
 Art. 1º  Fica instituído o Plano de Ação Intersetorial para Prevenção da Febre Ma-
culosa Brasileira em Campinas destinado a promover ações e medidas que visem à 
redução da ocorrência de casos e óbitos por Febre Maculosa Brasileira no município 
de Campinas, de acordo com diretrizes descritas no Anexo Único, que passa a fazer 
parte integrante deste Decreto.
 Art. 2º  O Plano de Ação Intersetorial para Prevenção da Febre Maculosa Brasilei-
ra em Campinas baseia-se na integração das ações de prevenção da Febre Maculosa 
Brasileira e dá competências específi cas às Secretarias e órgãos membros do Comitê 
Municipal de Prevenção e Controle das Arboviroses, incluindo a Secretaria Municipal 
de Planejamento e Urbanismo e SETEC.
 Art. 3º  Para a execução do Plano de Ação Intersetorial para Prevenção da Febre Macu-
losa Brasileira em Campinas as secretarias municipais terão as seguintes atribuições:
 I - Secretaria Municipal de Saúde: 
 a) área   de assistência 
 1.  detectar casos suspeitos de FMB;
 2.  atender e tratar adequadamente e em tempo oportuno;
 3.  notifi car os casos suspeitos ao Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA);
 4.  estar capacitada para reconhecer áreas do território sujeitas à presença de carrapatos 
vetores da FMB;
 5.  ter ciência das áreas já classifi cadas quanto à presença do agente causal da FMB 
em seu território;
 6.  acolher notifi cações de parasitismo humano por carrapatos e encaminhá-las à Vi-
gilância;
 7.  realizar ações de educação em saúde para prevenção e controle do agravo para cada 
cenário epidemiológico: Local Provável de Infecção (LPI), atividades ocupacionais de 
risco e áreas com presença do vetor, sensibilizando a população para alertar o serviço 
de saúde em caso de febre após ter frequentado áreas sujeitas à presença do carrapato 
vetor.
 b) áre  a de vigilância 
 1.  articular e sensibilizar a rede de assistência para detecção e investigação de casos 
suspeitos;
 2.  promover a vigilância ativa de óbitos por Síndrome Febril Ictero-Hemorrágica Agu-
da (SFIHA);
 3.  qualifi car os dados de notifi cação do caso (completude, consistência, oportunidade 
da fi cha de notifi cação e investigação);
 4.  investigar e/ou reavaliar LPIs dos casos confi rmados, suspeitos graves e óbitos;
 5.  propor e/ou executar ações de educação em saúde para prevenção e controle do 
agravo para cada cenário epidemiológico (LPIs, atividades ocupacionais de risco e 
áreas com presença do vetor), sensibilizando a população para alertar o serviço de saú-
de em caso de febre após ter frequentado áreas sujeitas à presença do carrapato vetor;
 6.  promover ações de intervenção ambiental para prevenção e controle da FMB;
 7.  realizar a vigilância acarológica e a classifi cação de áreas quanto à presença do 
agente causal da FMB;
 8.  indicar medidas de prevenção e controle da doença;
 9.  capacitar e sensibilizar a rede de assistência (pública e privada) para reconhecimen-
to de áreas sujeitas à presença de carrapatos vetores da FMB;
 10.  capacitar e sensibilizar para os aspectos relacionados à prevenção da FMB as 
secretarias municipais que integram o plano e órgãos públicos que realizam atendi-
mentos de emergência como: Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal 
Ambiental, Polícia Ambiental, entre outros;
 11.  manter a rede de assistência informada e atualizada quanto ao risco de transmissão 
da FMB;
 12 . manter as secretarias do poder público municipal envolvidas nas ações de preven-
ção e controle da FMB informadas e atualizadas em relação às áreas já classifi cadas 
quanto ao risco de transmissão da FMB;
 13.  divulgar anualmente boletim com a classifi cação das áreas identifi cadas em rela-
ção ao risco de transmissão de FMB e realizar atualizações em caso de alteração do 
cenário epidemiológico.
 14.  subsidiar as secretarias do poder público municipal que realizam eventos em áreas 
verdes públicas, para tomada de decisão quanto à viabilidade de sua realização.
 15 . verifi car, junto aos serviços de assistência, a ocorrência de casos suspeitos em 
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servidores/profi ssionais, quando informado pelas secretarias envolvidas no plano de 
ação, e desencadear as ações necessárias.
 II-Secretaria Municipal de Comunicação 
 a)  preparar material de divulgação ( releases , cartazes, folhetos,  spots  de rádio, VTs, 
faixas, fi lmes etc.) com informações sobre sintomas e formas de prevenção da FMB, 
para ampla divulgação nos meios ofi ciais na imprensa e para a população, em parceria 
com a SANASA;
 b)  realizar reforço da mídia para divulgação do tema;
 c)  estabelecer parcerias intersetoriais;
 d)  produzir e veicular matérias jornalísticas e de interesse público na rádio Educativa 
de Campinas, no portal e demais meios de comunicação da Prefeitura Municipal de 
Campinas;
 e)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 III- Secretaria Municipal de Cultura 
 a)  cooperar em projetos intersetoriais de prevenção e combate à FMB, desenvolvidos 
pelas Secretarias municipais; trabalhar, em cooperação com as Secretarias Municipais 
de Saúde e Serviços Públicos, na orientação sobre a FMB e na confecção e instalação 
de placas informativas nas áreas pertencentes aos equipamentos da Secretaria Munici-
pal de Cultura, localizados em áreas verdes públicas;
 b)  orientar visitantes e participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura nos equipamentos públicos, localizados em áreas verdes públicas, 
sobre as condutas a serem adotadas para prevenção da FMB ou diante da ocorrência 
de parasitismo de carrapatos;
 c)  colaborar na criação, divulgação e distribuição de material informativo sobre a 
FMB, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde;
 d)  realizar capacitação de servidores e funcionários que estejam alocados nos equi-
pamentos sujeitos à ocorrência de carrapatos e FMB em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde;
 e)  elaborar o calendário de eventos e atividades nas áreas verdes públicas, em conso-
nância com a Secretaria Municipal de Saúde, de forma a respeitar a sazonalidade de 
maior ocorrência de FMB, dando preferência aos meses de menor risco de parasitis-
mo;
 f)  veicular, nos eventos, mensagens informativas sobre a FMB, suas características, 
sintomas e procedimentos a serem tomados diante da suspeita da doença;
 g)  disponibilizar seus equipamentos públicos para realização de conferências, encon-
tros e reuniões de profi ssionais da área de saúde sobre a FMB, mediante prévio agen-
damento;
 h)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 IV- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo 
 a)  auxiliar na elaboração da campanha de prevenção à FMB;
 b)  estabelecer parcerias com o segmento turístico, com o objetivo de participá-los das 
estratégias de comunicação, bem como na difusão das campanhas educativas;
 c)  fazer a interface com instituições do segmento de agronegócios e produtores rurais 
para informações e orientações para prevenção da FMB;
 d)  orientar visitantes e participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo nos equipamentos públi-
cos, localizados em áreas verdes públicas, sobre as condutas a serem adotadas para 
prevenção da FMB ou diante da ocorrência de parasitismo de carrapatos;
 e)  compartilhar calendário de eventos com os parceiros para defi nição de estratégias 
de mitigação da FMB;
 f)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 V - Secretaria Municipal de Educação 
 a)  inclusão da discussão da FMB em disciplina nas turmas de ensino fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) compondo com o currículo;
 b)  ações nas escolas de educação infantil com crianças a partir de três anos de idade;
 c)  incluir os conselhos das escolas nas ações preventivas;
 d)  realizar campanha educativa envolvendo os pais de alunos em eventos;
 e)  realizar trabalho específi co nas escolas das regiões sujeitas à ocorrência de carra-
patos e FMB;
 f)  promover e realizar eventos educacionais sobre o tema nas escolas das regiões sujei-
tas à ocorrência de carrapatos e FMB: folhetos educativos e preventivos;
 g)  orientar os alunos participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria Muni-
cipal de Educação nos equipamentos públicos localizados em áreas verdes públicas, 
sobre as condutas a serem adotadas para prevenção da FMB ou diante da ocorrência 
de parasitismo de carrapatos;
 h)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 VI - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
 a)  promover a conscientização da FMB, em parceria com o DEVISA, nos espaços 
físicos administrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
 b)  orientar visitantes e participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer nos equipamentos públicos, localizados em áreas verdes 
públicas, sobre as condutas a serem adotadas para prevenção da FMB ou diante da 
ocorrência de parasitismo de carrapatos;
 c)  realizar capacitação de servidores e funcionários que estejam alocados nos equi-
pamentos sujeitos à ocorrência de carrapatos e FMB, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde;
 d)  realizar campanha educativa e massifi cada nos eventos esportivos realizados em 
área sujeita à presença de carrapatos;
 e)  elaborar o calendário de eventos e atividades nas áreas verdes públicas, em conso-
nância com a Secretaria Municipal de Saúde, de forma a respeitar a sazonalidade de 
maior ocorrência de FMB, dando preferência aos meses de menor risco de parasitis-
mo;
 f)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 VII - Secretaria Municipal de Habitação 
 a)  incluir nos acolhimentos dos usuários da Secretaria Municipal de Habitação, mo-
radores de núcleos, ocupações e empreendimentos do “Minha Casa, Minha Vida”, 
orientações quanto à FMB, nas áreas sujeitas à ocorrência de carrapatos e FMB;
 b)  distribuir os boletins informativos,  folders  com orientações de prevenção da FMB, 
nas rodas de conversas, reuniões, assembleias e ofi cinas promovidas pela Secretaria 
Municipal de Habitação, multiplicando as informações e orientações aos usuários da 
Secretaria, nas áreas sujeitas à ocorrência de carrapatos e FMB;
 c)  fortalecer o trabalho em rede nos territórios, em parceria com os técnicos dos ser-
viços descentralizados e das Organizações Não Governamentais, multiplicando as in-
formações e orientações nas reuniões intersetoriais dos territórios, nas áreas sujeitas à 
ocorrência de carrapatos e FMB;

 d)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 VIII - Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
 a)  elaborar Ordem de Serviço com as medidas de segurança para os funcionários que 
trabalham em áreas de risco;
 b)  orientar as secretarias a inserir no projeto básico de contratação de serviços, medi-
das de segurança para os funcionários;
 c)  auxiliar os técnicos da DEVISA na composição do guia de prevenção à FMB para 
trabalhadores;
 d)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 IX - Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 a)  elaborar projetos e executar a implantação de bosques, parques, praças e parques 
lineares da municipalidade, considerando as áreas sujeitas à ocorrência de carrapatos 
e FMB;
 b)  executar a administração, a manutenção e a conservação dos bosques, parques, 
praças e parques lineares da municipalidade;
 c)  priorizar a manutenção e conservação dos bosques, parques, praças e parques line-
ares, com risco à FMB, nos meses de maior incidência da doença e dos locais onde há 
realização de eventos agendados;
 d)  orientar visitantes e participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Públicos nos equipamentos públicos, localizados em áreas verdes 
públicas, sobre as condutas a serem adotadas para prevenção da FMB ou diante a 
ocorrência de parasitismo de carrapatos;
 e)  realizar treinamento de prevenção com servidores e funcionários terceirizados que 
estejam alocados nos equipamentos sujeitos a ocorrência de carrapatos, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde;
 f)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 X - Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável 
 a)  orientar visitantes e participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria Mu-
nicipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nos equipamentos 
públicos, localizados em áreas verdes públicas, sobre as condutas a serem adotadas 
para prevenção da FMB ou diante da ocorrência de parasitismo de carrapatos;
 b)  colaborar na criação, divulgação e aplicação de material informativo sobre a FMB, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde;
 c)  trabalhar, em cooperação com as Secretaria Municipais de Saúde e Serviços Públi-
cos, na orientação, na confecção e na instalação de placas informativas nos espaços 
ligados à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável;
 d)  auxiliar na obtenção das autorizações para intervenção em Área de Preservação 
Permanente (APP) junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 
quando necessário;
 e)  coordenar, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria 
Municipal Serviços Públicos, as ações de manejo, e o estudo de soluções para o pro-
blema das populações de hospedeiros do carrapato estrela, com a devida anuência da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo;
 f)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 XI - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 
 a)  informar à Secretaria Municipal de Saúde sobre os eventos a serem realizados
em áreas verdes públicas, para manifestação sobre orientações e recomendações de 
medidas de proteção e controle necessárias para minimizar os riscos de FMB; b)  infor-
mar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrência de 
casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 XII - SETEC 
 a)  Informar à Secrearia Municipal de Saúde os eventos a serem realizados em áreas 
verdes públicas, para manifestação sobre orientações e recomendações de medidas de 
proteção e controle necessárias para minimizar os riscos de FMB;
 b)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 XIII - Defesa Civil 
 a)  apoiar ações integradas para a adoção de medidas de controle e prevenção da FMB.
 b)  apoiar as ações integradas nas comunidades, visando à adoção de medidas de con-
trole e prevenção da FMB.
 c)  apoiar no desenvolvimento tecnológico conforme estabelecido na Lei Federal nº 
l2.608, de 10 de abril de 2012, que Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINP-
DEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC na prevenção 
FMB;
 d)  compartilhar com os órgãos integrantes da Operação Estiagem, as informações atu-
alizadas da Secretaria Municipal de Saúde em relação às áreas já classifi cadas quanto 
à presença de carrapatos vetores da FMB;
 e)  priorizar as vistorias preventivas em Áreas de Proteção Ambiental (APPs), aten-
dendo à Lei Federal nº 12.651/12, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;
 f)  compatibilizar áreas já classifi cadas quanto à presença de carrapatos vetores da 
FMB com as 89 áreas de interesse da Defesa Civil na Operação Estiagem;
 g)  colaborar na divulgação e aplicação de material informativo sobre a FMB, em par-
ceria com a Secretaria Municipal de Saúde;
 h)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
 XIV - SANASA 
 a)  inserção de mensagem sobre FMB, elaborada pelo DEVISA, nas faturas de água, 
nos meses de agosto a novembro;
 b)  disponibilizar seus equipamentos públicos para realização de conferências, en-
contros e reuniões de profi ssionais da área de saúde sobre a FMB, mediante prévio 
agendamento.
 c)  realizar manutenção periódica em próprios da SANASA, de modo a prevemr a 
ocorrência de carrapatos e FMB;
 d)  capacitar funcionários em parceria com o DEVISA e Departamento de Segurança 
do Trabalho;
 e)  fornecer água para atividades educativas realizadas pelas Secretarias;
 f)  contribuir para o preparo de material de divulgação (releases, cartazes, folhetos, 
spots de rádio, VTs, faixas, fi lmes etc.) com informações sobre sintomas e formas de 
prevenção da FMB para ampla divulgação nos meios ofi ciais, na imprensa e para a 
população, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação;
 g)  incluir o tema de FMB nos projetos socioeducativos;
 h)  informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocor-
rência de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.
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 Art. 5º  Fica estabelecido um fl uxo de trabalho entre as secretarias e entes municipais 
para a realização de eventos em áreas verdes públicas, que se dará nos seguintes ter-
mos:
 I -  o coordenador da área responsável pela realização do evento deverá encaminhar 
processo administrativo através do SEI, com três meses de antecedência da data do 
evento, para a Coordenação da Vigilância de Agravos e Doenças, do Departamento de 
Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde ;
 II -  a secretaria municipal de Planejamento e a SETEC, quando receberem demandas 
para liberação de alvará para a realização de eventos em áreas verdes públicas deve-
rão informar imediatamente a Coordenação da Vigilância de Agravos e Doenças, do 
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, através de 
protocolado administrativo eletrônico.
 III -  o protocolado administrativo previsto neste artigo deve conter as seguintes in-
formações:
 a)  nome do evento;
 b)  organizador (local de trabalho, nome e contato);
 c)  local do evento;
 d)  público alvo;
 e)  número de público esperado;
 f)  atividades a serem desenvolvidas no local;
 g)  croqui do local com a descrição das atividades que serão realizadas no evento.
 IV -  ciente da solicitação de realização de evento em área verde pública, a
Coordenação da Vigilância de Agravos e Doenças, encaminhará, no prazo máximo de 
trinta dias, ao Diretor do Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Servi-
ços Públicos e à coordenadoria responsável pela realização do evento, as orientações 
e recomendações de medidas de proteção e controle necessárias para minimizar os 
riscos relacionados à FMB; V -  o Departamento de Parques e Jardins deverá realizar 
as recomendações que lhe couberem, no prazo máximo de quarenta e cinco dias, e 
informar as ações realizadas à coordenadoria responsável pelo evento, à Coordena-
doria da Vigilância de Agravos e Doenças, à Secretaria Municipal de Planejamento e 
Urbanismo e à Setec;
 VI -  caso não seja possível cumprir as orientações recomendadas pela Coordenação da 
Vigilância de Agravos e Doenças referentes às medidas de proteção e controle neces-
sárias para minimizar os riscos relacionados à FMB, o alvará não deverá ser liberado 
e o evento não deverá ser realizado no local;
 VII -  os eventos organizados ou comunicados com menos de três meses de antecedên-
cia devem seguir o mesmo fl uxo, porém estarão sujeitos à capacidade de resposta da 
Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
 Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 7º  Ficam revogadas as disposições em contrário.

 Anexo Único 
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 Introdução 

O Plano de Ação Intersetorial para prevenção da Febre Maculosa Brasileira (FMB) foi 
elaborado com o intuito de nortear a administração pública municipal na prevenção e 
controle da FMB.
 A proposta surgiu no Comitê Municipal de Prevenção e Controle das Arboviroses 
de Campinas, espaço que potencializa de forma intersetorial as ações da Prefeitura 
Municipal de Campinas, em 05 de outubro de 2017.
 Para a elaboração do plano, foi montado um Grupo de Trabalho, composto por técni-
cos das Secretarias Municipais de Saúde, de Comunicação, de Cultura, de Esportes e 
Lazer, de Serviços Públicos, do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel e da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (SANASA).
 Durante os trabalhos, outras secretarias municipais foram agregadas às discussões.
 Este documento traz atribuições relativas a várias secretarias municipais e órgãos 
da administração indireta da Prefeitura Municipal de Campinas que têm responsa-
bilidades no controle e prevenção da doença e cria fl uxos entre as secretarias para a 
realização de eventos em parques e áreas públicas.
 O plano inclui as seguintes Secretarias Municipais: Comunicação, Cultura, Desen-
volvimento Econômico, Social e de Turismo, Esportes e Lazer, Educação, Habitação, 
Recursos Humanos, Saúde, Serviços Públicos; Verde, Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável; além da Defesa Civil e SANASA.  

 2.Justificativas 

A FMB é uma doença com altas taxas de letalidade e pode levar a óbito o doente hu-
mano quando não tratado com antibióticos específi cos e em tempo oportuno;

A FMB é causada pela bactéria  Rickettsia rickettsii  e transmitida, na região de Cam-
pinas e interior do estado de São Paulo, pela picada do carrapato  Amblyomma sculp-
tum , também conhecido como carrapato estrela (quando este estiver infectado pela 
bactéria);

Os parques públicos do município de Campinas são locais com alta frequência de 
pessoas e muitos destes parques têm características ambientais propícias à presença 
do carrapato  Amblyomma sculptum  e de capivaras;

São organizados com certa regularidade eventos que atraem grande número de pesso-
as aos parques públicos.

 3 Objetivos 

 3.1  Objetivos Gerais 

Reduzir ocorrência de óbitos por FMB no município de Campinas;

Reduzir ocorrência de casos de FMB no município de Campinas.

 3.2  Objetivos Específicos 

Fortalecer a articulação das diferentes áreas e serviços, visando à integralidade das 
ações para enfrentamento da FMB;

Pactuar e promover ações intersetoriais articuladas nas diversas esferas de gestão pú-
blica para prevenção e controle da FMB;

Criar fl uxos entre as secretarias e entes municipais para a realização de eventos em 
parques e áreas públicas.

 4. Contexto Epidemiológico 

 4.1  Características epidemiológicas da FMB 
 A FMB tem sido registrada em áreas rurais e urbanas do Brasil. É uma doença grave 
e pode levar a óbito quando não tratada adequadamente em tempo oportuno. A maior 
concentração de casos é verifi cada nas regiões Sudeste e Sul do Brasil onde, de manei-
ra geral, ocorre de forma esporádica. A doença acomete a população economicamen-
te ativa (20-49 anos), principalmente homens, que relataram exposição a carrapatos, 
a animais hospedeiros domésticos e/ou silvestres ou que frequentaram ambiente de 
mata, rio ou cachoeira. Cabe destacar que 10% dos registros da doença são em crian-
ças menores de nove anos de idade. Quanto à sazonalidade, verifi ca-se que o período 
de maior incidência é de agosto a novembro, período no qual se observa maior densi-
dade de ninfas de carrapatos, podendo variar de região para região.
 A FMB tem sido registrada em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Ce-
ará, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Pernambuco. Na região de Campinas, a doença 
ocorre desde o ano de 1985, sendo detectados os primeiros casos nos municípios de 
Pedreira e Jaguariúna.
 4.2  Situação Epidemiológica da FMB no Município de Campinas 
 O município de Campinas registrou os primeiros casos de FMB no ano de 1995; 
entre 1996 e 1997 não houve registro da doença. A partir de 2000, Campinas é o 
município do estado de São Paulo onde mais ocorreram casos de FMB. No contexto 
desse município, um parque público localizado na região do Parque Taquaral (Parque 
Lago do Café) registrou, entre 2001 e 2010, quatro casos de FMB, dentre os quais três 
evoluíram para óbito. Todas as vítimas eram funcionários do parque e foram infecta-
das durante suas atividades laborais no interior do recinto. Tal fato culminou com a 
interdição do local para a visitação pública, em outubro de 2008, além de uma série de 
medidas que foram adotadas conjuntamente pela Secretaria Municipal de Saúde e pela 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Tais medidas resultaram em signifi cativa 
redução da infestação por carrapatos e parasitismo humano no referido local, o que 
possibilitou a reabertura do parque, em 2013.
 Há evidências da relação entre as bacias hidrográfi cas localizadas no município de 
Campinas e os casos de FMB. Assim, o maior número de casos ocorreu em lugares 
próximos ao Rio Atibaia, com maior concentração no trecho do Ribeirão das Cabras, 
situado no distrito de Joaquim Egídio. Há também concentração de casos localizados 
próximos aos ribeirões Anhumas e Quilombo, rio Capivari e seus afl uentes.  
 Em Campinas, dentre os indivíduos acometidos por FMB entre janeiro de 2007 e 
março de 2018, predominaram os do sexo masculino e na faixa etária de 20 a 49 anos 
(Figuras 1 e 2). A letalidade média da doença, considerando o mesmo período, foi de 
46% (Tabela 1).
 Figura 1 - Casos de FMB em Campinas, de janeiro de 2007 a 10 de outubro de 2018, 
de acordo com gênero (%). Fonte: SINAN.

  Figura 2 - Casos FMB em Campinas, de janeiro de 2007 a 10 de outubro de 2018,de 
acordo com faixa etária (%): Fonte SINAN.



6 Campinas, quarta-feira, 09 de janeiro de 2019Diário Ofi cial do Município de Campinas

  Tabela 1: Número de casos, óbitos e letalidade por FMB entre residentes em Campi-
nas - série histórica 2007 a 2018 - Fonte: SINAN.

Ano Nº de casos Nº de óbitos Letalidade
2007 6 2 33,3%
2008 7 4 57,1%
2009 13 6 46,2%
2010 14 4 28,6%
2011 6 4 66,7%
2012 6 3 50,0%
2013 6 3 50,0%
2014 7 5 71,4%
2015 9 3 33,3%
2016 4 2 50,0%
2017 2 1 50,0%
2018 6 1 16,6%
Total 86 38 44,2%

 4.3  Cadeia Epidemiológica da FMB 
 Na região de Campinas e restante do interior do estado de São Paulo, a FMB é causa-
da pela bactéria  R. rickettsii , transmitida pela picada do carrapato  Amblyomma sculp-
tum  infectado por essa bactéria.
 Diversas espécies de mamíferos e até mesmo aves silvestres são comumente encon-
tradas parasitadas por  A. sculptum  na natureza, no entanto, a manutenção efetiva desse 
carrapato numa determinada área depende da existência de pelo menos um de seus 
hospedeiros primários, que, na região de Campinas, são as capivaras e os equinos.
 O  A. sculptum , durante seu ciclo de vida, necessita parasitar três hospedeiros distin-
tos; entre esses períodos de parasitismo no animal, o carrapato tem fases de vida livre, 
ou seja, períodos em que este permanece no ambiente (predominantemente em áreas 
de pasto sujo, capoeiras, vegetação ciliar e matas), de modo a realizar as transforma-
ções entre os estádios de larva, ninfa e adulto.  
 A presença de capivaras está associada a altas infestações de carrapatos. Na região 
sudeste do Brasil, as populações desses roedores têm particularmente aumentado em 
paisagens alteradas pelos seres humanos, as quais são adequadas à capivara e ao  A. 
sculptum . Portanto, ambos podem ser abundantes próximos a locais que tenham cor-
pos d’água e vegetação ciliar, como parques urbanos e periurbanos, jardins de condo-
mínios e empresas e zona rural com cultivos agrícolas.
 Uma vez infectadas pela  R. rickettsii , as capivaras fazem uma bacteremia, ou seja, 
eliminam a bactéria através da corrente sanguínea. É nessa fase, que dura cerca de 
10 dias, que a capivara pode infectar o  A. sculptum , que, uma vez infectado pela  R. 
rickettsii  assim permanece por toda sua vida.   

 5. Atribuições das secretarias e entes municipais para a prevenção e controle da 
FMB no município 

 5.1   Secretaria Municipal de Saúde  
  5.1.1 Assistência 

Detectar casos suspeitos de FMB;

Atender e tratar adequadamente e em tempo oportuno;

Notifi car os casos suspeitos ao Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA);

Estar capacitada para reconhecer áreas do território sujeitas à presença de carrapatos 
vetores da FMB;

Ter ciência das áreas já classifi cadas quanto à presença do agente causal da FMB em 
seu território;

Acolher notifi cações de parasitismo humano por carrapatos e encaminhá-las à Vigi-
lância;

Realizar ações de educação em saúde para prevenção e controle do agravo para cada 
cenário epidemiológico: Local Provável de Infecção (LPI), atividades ocupacionais de 
risco e áreas com presença do vetor, sensibilizando a população para alertar o serviço 
de saúde em caso de febre após ter frequentado áreas sujeitas à presença do carrapato 
vetor.

 5.1.2 Vigilância 

Articular e sensibilizar a rede de assistência para detecção e investigação de casos 
suspeitos;

Promover a vigilância ativa de óbitos por Síndrome Febril Ictero-Hemorrágica Aguda 
(SFIHA);

Qualifi car os dados de notifi cação do caso (completude, consistência, oportunidade da 
fi cha de notifi cação e investigação);

Investigar e/ou reavaliar LPIs dos casos confi rmados, suspeitos graves e óbitos;

Propor e/ou executar ações de educação em saúde para prevenção e controle do agravo 
para cada cenário epidemiológico (LPIs, atividades ocupacionais de risco e áreas com 
presença do vetor), sensibilizando a população para alertar o serviço de saúde em caso 
de febre após ter frequentado áreas sujeitas à presença do carrapato vetor;

Promover ações de intervenção ambiental para prevenção e controle da FMB;

Realizar a vigilância acarológica e a classifi cação de áreas quanto à presença do agente 
causal da FMB;

Indicar medidas de prevenção e controle da doença;

Capacitar e sensibilizar a rede de assistência (pública e privada) para reconhecimento 
de áreas sujeitas à presença de carrapatos vetores da FMB;

Capacitar e sensibilizar para os aspectos relacionados à prevenção da FMB secreta-
rias municipais que integram o plano e órgãos públicos que realizam atendimentos de 
emergência como: Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal Ambiental, 
Polícia Ambiental entre outros;

Manter a rede de assistência informada e atualizada quanto ao risco de transmissão 
da FMB;

Manter as secretarias do poder público municipal envolvidas nas ações de prevenção e 
controle da FMB informadas e atualizadas em relação às áreas já classifi cadas quanto 
ao risco de transmissão da FMB;

Divulgar anualmente boletim com a classifi cação das áreas identifi cadas em relação ao 
risco de transmissão de FMB. Realizar atualizações em caso de alteração do cenário 
epidemiológico.  

Subsidiar as secretarias do poder público municipal, que realizam eventos em áreas 
verdes públicas, para tomada de decisão quanto à realização dos mesmos.

Verifi car junto aos serviços de assistência a ocorrência de casos suspeitos em servido-
res/profi ssionais, quando informado pelas secretarias envolvidas no plano de ação e 
desencadear as ações necessárias.  

 5.2 Secretaria Municipal de Comunicação 

Preparar material de divulgação ( releases , cartazes, folhetos,  spots  de rádio,  VTs , fai-
xas, fi lmes etc.) com informações sobre sintomas e formas de prevenção da FMB para 
ampla divulgação nos meios ofi ciais, na imprensa e para a população em parceria com 
a SANASA;

Realizar reforço da mídia para divulgação do tema;

Estabelecer parcerias intersetoriais;

Produzir e veicular matérias jornalísticas e de interesse público na rádio Educativa 
de Campinas, no portal e demais meios de comunicação da Prefeitura Municipal de 
Campinas.

 5.3 Secretaria Municipal de Cultura 

Cooperar em projetos intersetoriais de prevenção e combate à FMB, desenvolvidos 
pelas Secretarias Municipais; trabalhar, em cooperação com as Secretarias Municipais 
de Saúde e de Serviços Públicos, na orientação sobre a FMB e na confecção e insta-
lação de placas informativas nas áreas pertencentes aos equipamentos da Secretaria 
Municipal de Cultura, localizados em áreas verdes públicas;

 Orientar visitantes e participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura nos equipamentos públicos, localizados em áreas verdes públicas, 
sobre as condutas a serem adotadas para prevenção da FMB ou diante a ocorrência de 
parasitismo de carrapatos;

Colaborar na criação, divulgação e distribuição de material informativo sobre a FMB, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde;

Realizar capacitação de servidores e funcionários que estejam alocados nos equipa-
mentos sujeitos à ocorrência de carrapatos e FMB em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde;

Elaborar o calendário de eventos e atividades nas áreas verdes públicas, em consonân-
cia com a Secretaria Municipal de Saúde, de forma a respeitar a sazonalidade de maior 
ocorrência de FMB, dando preferência aos meses de menor risco de parasitismo;

Veicular nos eventos mensagens informativas sobre a FMB, suas características, sinto-
mas e procedimentos a serem tomados diante da suspeita da doença;

Disponibilizar seus equipamentos públicos para realização de conferências, encontros 
e reuniões de profi ssionais da área de saúde sobre a FMB, mediante prévio agenda-
mento;

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.

 5.4 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Social e Turismo 

Auxiliar na elaboração da campanha de prevenção a FMB;

Estabelecer parcerias com o segmento turístico, com o objetivo de participá-los das 
estratégias de comunicação, bem como na difusão das campanhas educativas;

Fazer a interface com instituições do segmento de agronegócios e produtores rurais 
para informações e orientações para prevenção da FMB;

 Orientar visitantes e participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria nos 
equipamentos públicos, localizados em áreas verdes públicas, sobre as condutas a 
serem adotadas para prevenção da FMB ou diante a ocorrência de parasitismo de 
carrapatos;

Compartilhar calendário de eventos com os parceiros para defi nição de estratégias de 
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mitigação da FMB.

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.

 5.5 Secretaria Municipal de Educação 

Inclusão da discussão da FMB em disciplina nas turmas de ensino fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) compondo com o currículo;

Ações nas escolas de educação infantil com crianças a partir de três anos de idade;  

Incluir os conselhos das escolas nas ações preventivas;

Realizar companha educativa envolvendo os pais de alunos em eventos;

Realizar trabalho específi co nas escolas das regiões sujeitas à ocorrência de carrapatos 
e FMB;

Promover e realizar eventos educacionais sobre o tema nas escolas das regiões sujeitas 
à ocorrência de carrapatos e FMB: folhetos educativos e preventivos.

 Orientar os alunos participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria nos 
equipamentos públicos, localizados em áreas verdes públicas, sobre as condutas a 
serem adotadas para prevenção da FMB ou diante a ocorrência de parasitismo de 
carrapatos;

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.

 5.6 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

Promover a conscientização da FMB, em parceria com o DEVISA, nos espaços físicos 
administrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

 Realizar capacitação de servidores e funcionários que estejam alocados nos equi-
pamentos sujeitos à ocorrência de carrapatos e FMB, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde;

 Orientar visitantes e participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria nos 
equipamentos públicos, localizados em áreas verdes públicas, sobre as condutas a 
serem adotadas para prevenção da FMB ou diante a ocorrência de parasitismo de 
carrapatos;

Realizar campanha educativa e massifi cada nos eventos esportivos realizados em área 
sujeita à presença de carrapatos;

Elaborar o calendário de eventos e atividades nas áreas verdes públicas, em consonân-
cia com a Secretaria Municipal de Saúde, de forma a respeitar a sazonalidade de maior 
ocorrência de FMB, dando preferência aos meses de menor risco de parasitismo;

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.  

 5.7 Secretaria Municipal de Habitação 

Incluir nos acolhimentos dos usuários da Secretaria Municipal de Habitação, morado-
res de Núcleos, ocupações e empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, orienta-
ções quanto a FMB, nas áreas sujeitas à ocorrência de carrapatos e FMB;

Distribuir os boletins informativos, folders com orientações de prevenção da FMB, 
nas rodas de conversas, reuniões, assembleias e ofi cinas promovidas pela Secretaria 
Municipal de Habitação, multiplicando as informações e orientações aos usuários da 
Secretaria, nas áreas sujeitas à ocorrência de carrapatos e FMB;

Fortalecer o trabalho em rede nos territórios, em parceria com os técnicos dos serviços 
descentralizados e das Organizações Não Governamentais, multiplicando as informa-
ções e orientações nas reuniões intersetoriais dos territórios, nas áreas sujeitas à ocor-
rência de carrapatos e FMB;

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.  

 5.8 Secretaria Municipal de Recursos Humanos 

Elaborar Ordem de Serviço com as medidas de segurança para os funcionários que 
trabalham em áreas de risco;

Orientar as secretarias a inserir no projeto básico de contratação de serviços, medidas 
de seguranças para os funcionários;

Auxiliar os técnicos da DEVISA na composição do guia de prevenção à FMB para 
trabalhadores.

 5.9 Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Elaborar projetos e executar a implantação de bosques, parques, praças e parques li-
neares da municipalidade, considerando as áreas sujeitas à ocorrência de carrapatos 
e FMB;

Executar a administração, a manutenção e a conservação dos bosques, parques, pra-
ças e parques lineares da municipalidade, estes últimos locais de maior ocorrência e 
presença de capivaras;

Priorizar a manutenção e conservação dos bosques, parques, praças e parques lineares, 
com risco à FMB, quando dos meses de maior incidência da doença e da realização 
de eventos agendados;

 Orientar visitantes e participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria nos 
equipamentos públicos, localizados em áreas verdes públicas, sobre as condutas a 
serem adotadas para prevenção da FMB ou diante a ocorrência de parasitismo de 
carrapatos;

Realizar treinamento de prevenção com servidores e funcionários terceirizados que 
estejam alocados nos equipamentos sujeitos a ocorrência de carrapatos, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde;

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/funcionários terceirizados.

 5.10 Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável 

Orientar visitantes e participantes das atividades desenvolvidas pela Secretaria nos 
equipamentos públicos, localizados em áreas verdes públicas, sobre as condutas a 
serem adotadas para prevenção da FMB ou diante a ocorrência de parasitismo de 
carrapatos;

Colaborar na criação, divulgação e aplicação de material informativo sobre a FMB, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde;

Trabalhar em cooperação com as Secretaria Municipais de Saúde e de Serviços Públi-
cos, na orientação na confecção e instalação de placas informativas nos espaços liga-
dos à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

Auxiliar na obtenção das autorizações para intervenção em Área de Preservação Per-
manente (APP) junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 
quando necessário;

Coordenar, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria Mu-
nicipal Serviços Públicos, as ações de manejo, assim como estudar soluções para o 
problema das populações de hospedeiros do carrapato estrela, com a devida anuência 
da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/profi ssionais;

 5.11 Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 

Informar à Secretaria Municipal de Saúde os eventos a serem realizados em áreas 
verdes públicas, cujas solicitações de alvará chegar ao conhecimento da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Urbanismo, para manifestação sobre orientações e re-
comendações de medidas de proteção e controle necessárias para minimizar os riscos 
de FMB.

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/profi ssionais;

 5.12 Serviços Técnicos Gerais de Campinas (SETEC) 

Informar à Secretaria Municipal de Saúde os eventos a serem realizados em áreas 
verdes públicas, cujas solicitações de alvará chegar ao conhecimento da SETEC, para 
manifestação sobre orientações e recomendações de medidas de proteção e controle 
necessárias para minimizar os riscos de FMB.

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/profi ssionais;

 5.13 Defesa Civil 

Apoiar ações que visem aumentar a resiliência das comunidades para evitar a ocor-
rência de FMB;

Apoiar no desenvolvimento tecnológico da doutrina de gestão de risco da prevenção 
FMB;

Compartilhar com os órgãos integrantes da Operação Estiagem, as informações atua-
lizadas da Secretaria Municipal de Saúde em relação às áreas já classifi cadas quanto à 
presença de carrapatos vetores da FMB;

Priorizar as vistorias preventivas em APPs, atendendo à Lei Federal n° 12.651/12, que 
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;  

Compatibilizar áreas já classifi cadas quanto à presença de carrapatos vetores da FMB 
com as 89 áreas de interesse da Defesa Civil na Operação Estiagem;

Colaborar na divulgação e aplicação de material informativo sobre a FMB, em parce-
ria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/profi ssionais;

 5.14 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (SANASA) 

Inserção de mensagem sobre FMB, enviada pelo DEVISA, nas faturas de água, nos 
meses de agosto a novembro;

Disponibilizar seus equipamentos públicos para realização de conferências, encontros 
e reuniões de profi ssionais da área de saúde sobre a FMB, mediante prévio agenda-
mento.

Realizar manutenção periódica em próprios da SANASA, de modo a prevenir a ocor-
rência de carrapatos e FMB;

Capacitar funcionários em parceria com o DEVISA e Departamento de Segurança do 
Trabalho;

Fornecer água para atividades educativas realizadas pelas Secretarias;

Contribuir para o preparo de material de divulgação ( releases , cartazes, folhetos,  spots  
de rádio,  VTs , faixas, fi lmes etc.) com informações sobre sintomas e formas de preven-
ção da FMB para ampla divulgação nos meios ofi ciais, na imprensa e para a população 
em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação;

Incluir o tema de FMB nos projetos socioeducativos;

Informar à coordenação da Vigilância em Saúde Regional de referência sobre ocorrên-
cia de casos suspeitos em servidores/profi ssionais.

 Orientações Gerais: 
   Servidores públicos e/ou prestadores de serviço que realizam a manutenção das 
áreas verdes públicas do município de Campinas ou que transitam por essas áreas 
estão fortemente sujeitos ao parasitismo por carrapatos. Para minimizar esse risco e 
assim diminuir a probabilidade de transmissão de FMB, é fundamental a utilização 
de equipamentos de proteção individual, segundo norma técnica em vigor e seguir as 
orientações do anexo I.
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 7. Fluxos para Realização de Eventos em Áreas Verdes Públicas 

7.1 O coordenador da área responsável pela realização do evento deverá encaminhar 
processo administrativo através do SEI, com três meses de antecedência da data do 
evento, para a Coordenação da Vigilância de Agravos e Doenças, do Departamento de 
Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde ;

7.2 A secretaria municipal de Planejamento e a SETEC, quando receberem demandas 
para liberação de alvará para a realização de eventos em áreas verdes públicas deve-
rão informar imediatamente a Coordenação da Vigilância de Agravos e Doenças, do 
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, através de 
protocolado administrativo eletrônico.    

7.3 O protocolo administrativo a que se referem os itens 7.1 e 7.2 deve conter as 
seguintes informações:

Nome do evento;

Organizador (local de trabalho, nome e contato);

Local do evento;

Público alvo;

Número de público esperado;

Atividades a serem desenvolvidas no local;  

Croqui do local com a descrição das atividades que serão realizadas no evento.

7.4 Ciente da solicitação de realização de evento em área verde pública, a Coorde-
nação da Vigilância de Agravos e Doenças, encaminhará, no prazo máximo de trinta 
dias, ao Diretor do Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Serviços Pú-
blicos e à coordenadoria responsável pela realização do evento, as orientações e re-
comendações de medidas de proteção e controle necessárias para minimizar os riscos 
relacionados à FMB;

  7.5 O Departamento de Parques e Jardins deverá realizar as recomendações que lhe 
couberem, no prazo máximo de quarenta e cinco dias, e informar as ações realizadas 
à coordenadoria responsável pelo evento, à Coordenadoria da Vigilância de Agravos e 
Doenças, à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo e à Setec; 

  7.6 Caso não seja possível ou viável cumprir com as orientações recomendadas pela 
coordenação da CVAD/DEVISA/SMS  referentes às medidas de proteção e controle 
necessárias para minimizar os riscos relacionados à FMB, o evento não deve ser re-
alizado.

7.7 Os eventos organizados ou comunicados com menos de três meses de antecedên-
cia devem seguir o mesmo fl uxo, porém estarão sujeitos à capacidade de resposta da 
Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

 8 Prevenção e Controle da Febre Maculosa Brasileira em Parques Públicos 

O Departamento de Vigilância em Saúde vem, por meio destas orientações, esclarecer 
alguns aspectos relacionados à Febre Maculosa Brasileira (FMB), bem como discor-
rer sobre a importância dos parques públicos na ecologia da doença em Campinas, 
buscando um trabalho de parceria e corresponsabilidade em relação às medidas de 
prevenção e controle da FMB.

 8.1 ECOLOGIA DA FMB, O MUNICÍPIO E OS PARQUES PÚBLICOS 

  Campinas destaca-se em relação à FMB, pois é o município com maior número de 
casos da doença no estado de São Paulo, sendo responsável por grande parte dos casos 
do estado. A Tabela 1 mostra a série histórica de casos e óbitos em Campinas.

  Tabela 1: Número de óbitos e letalidade por FMB entre residentes em Campinas - 
série histórica de 2007 a 2018

Ano Nº casos Nº óbitos Letalidade

2007 6 2 33,3

2008 7 4 57,1

2009 12 6 50,0

2010 14 4 28,5

2011 6 4 66,6

2012 6 3 50,0

2013 6 3 50,0

2014 7 5 71,4

2015 9 3 33,3

2016 4 2 50,0

2017 2 1 50,0

2018 8 3 37,5

Total 87 40 45,9

Fonte: SINAN-NET

A FMB é uma doença com altas taxas de letalidade, pode levar a óbito quando não 
tratada com antibióticos específi cos logo no início dos sintomas (febre, dor no corpo, 
dor de cabeça, podendo também apresentar manchas na pele).

Esta doença é causada pela bactéria  Rickettsia rickettsii  e transmitida, na região de 
Campinas e restante do interior do estado de São Paulo, pela picada do carrapato  Am-
blyomma sculptum (quando este estiver infectado pela bactéria), também conhecido 
como micuim ou carrapato estrela.

Diversas espécies de mamíferos e até mesmo aves silvestres são comumente encon-
tradas parasitadas por  A. sculptum  na natureza, no entanto, a manutenção efetiva desse 
carrapato numa determinada área depende da existência de pelo menos um de seus 
hospedeiros primários, que, na região de Campinas, são as capivaras e os cavalos. As 
demais espécies parasitadas pelo carrapato presentes em nossa região são considera-
das hospedeiros secundários.

  O ciclo do  A. sculptum  está demonstrado na fi gura abaixo. Durante sua vida, o carra-
pato necessita parasitar três hospedeiros distintos; entre estes períodos de parasitismo, 
o carrapato cai no chão e permanece no ambiente, mudando de fase de vida (larva -> 
ninfa -> adulto).  

Desde que haja presença de hospedeiros, as fases de vida livre do carrapato infestam 
áreas verdes com vegetação herbácea, arbustos ou árvores. O  A. sculptum  é natural do 
cerrado, mas é frequentemente encontrado em ambientes de pasto sujo (com moitas e 
arbustos), capoeiras, vegetação ciliar e matas. 

  A presença de capivaras está associada a altas infestações de carrapatos. Na região 
Sudeste do Brasil as populações de capivaras têm aumentado em ambientes alterados 
pelos seres humanos, como as regiões onde ocorre o cultivo da cana-de-açúcar. Por-
tanto, tanto capivaras quanto carrapatos podem ser abundantes próximos a locais que 
tenham rios, córregos, lagoas e fragmentos de mata, como parques, jardins de condo-
mínios e empresas, chácaras, etc.

  Além de vetor, o carrapato estrela é reservatório da  R. rickettsii . Uma vez infectado 
por esta bactéria, o  A. sculptum  assim permanece por toda sua vida. Além disso, os 
carrapatos já podem nascer infectados com a bactéria, contaminando novas capivaras 
ao parasitá-las.

  As capivaras funcionam como hospedeiros amplifi cadores da  R. rickettsii  nas po-
pulações de  A. sculptum . Uma vez infectada pela bactéria, a capivara a multiplica na 
corrente sanguínea por aproximadamente 10 dias, período em que é capaz de infectar 
carrapatos que a estejam parasitando. Como a capivara se reproduz muito rápido, há 
presença contínua de indivíduos ainda não expostos à  R. rickettsii  (fi lhotes) em áreas 
endêmicas, favorecendo a contaminação de novos carrapatos e, consequentemente, a 
ocorrência da doença.

  Em Campinas, os parques públicos são locais com alta frequência de pessoas; além 
disto, muitos destes parques têm características ambientais propícias à presença do 
 A. sculptum  e de capivaras. Alguns parques da cidade já têm conhecida presença de 
capivaras e/ou possuem áreas infestadas por carrapatos vetores de FMB, o que pode 
ser demonstrado por pesquisas acarológicas desenvolvidas pela Superintendência de 
Controle de Endemias (SUCEN) e/ou Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ); 
há locais, inclusive, que são classifi cados como área de transmissão de FMB, como 
o Lago do Café. Portanto, é necessário atenção para que o risco de transmissão da 
doença seja minimizado.

 8.2 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA FMB NOS PARQUES 
 Recentemente, foi publicada a Resolução conjunta Secretaria Estadual do Meio Am-
biente/SUCEN nº 1 de 24 de março de 2016, a qual aprovou o documento “Diretrizes 
técnicas para a vigilância e controle da Febre Maculosa Brasileira no Estado de São 
Paulo - classifi cação de áreas e medidas preconizadas”. Dentre outras coisas, este 
documento traz algumas medidas para áreas com presença de capivaras como hospe-
deiro primário de carrapatos.  Estas medidas são principalmente direcionadas para 
áreas de condomínios e parques urbanos. Abaixo, destaca-se uma passagem desse 
documento: 

  “Independente da confi rmação da circulação da bactéria  Rickettsia rickettsii , em to-
das as áreas infestadas por carrapatos, medidas de manejo ambiental deverão ser ado-
tadas prioritariamente para o controle de carrapatos, seguindo as recomendações do 
Manual de Vigilância Acarológica publicado pela SUCEN. Deve ser priorizado o uso 
de mecanismos físicos, em detrimento ao uso de carrapaticidas no ambiente, devido 
à baixa efi cácia dos mesmos, aliada aos potenciais riscos de contaminação ambiental. 
 Em todas as áreas (alerta, predisposta, risco e transmissão) deverão ser ampla-
mente divulgadas as medidas de proteção individual, informação e indicação da 
possibilidade de transmissão da Febre Maculosa Brasileira - FMB.” 
  
  Diante do descrito, destaca-se o seguinte quanto a:
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 8.2.1 Controle da infestação ambiental de carrapatos 
 A grama dos parques deve ser mantida roçada rente ao solo, assim como se deve rea-
lizar rotineiramente a remoção de folhas secas, o que auxilia no controle da infestação 
de carrapatos, pois cria um microclima hostil ao  A. sculptum,  tornando o ambiente 
menos favorável à presença de carrapatos.
 8.2.2 Pessoal 
 Funcionários que realizam a manutenção das áreas verdes do parque ou transitam por 
essas áreas estão fortemente sujeitos ao parasitismo por carrapatos. Para minimizar o 
risco de parasitismo e assim diminuir a probabilidade de transmissão de FMB, é fun-
damental o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs).
 A autoinspeção do corpo à procura de carrapatos após ter frequentado áreas verdes 
deve ser feita a cada duas horas. Os carrapatos encontrados devem ser removidos com 
uma leve torção (de preferência com uma pinça, de modo que saiam inteiros) e sem 
utilização de produtos químicos ou objetos quentes.
  Todos os funcionários e prestadores de serviço que circulam no parque, mesmo que 
não tenham contato direto com as áreas verdes, devem receber orientações sobre FMB 
(prevenção, sintomas e como agir no surgimento desses).
 8.2.3 Manutenção do cercamento 

  O monitoramento e manutenção (quando necessária) do cercamento já existente no 
parque devem ser realizados com o objetivo de identifi car e sanar possíveis aberturas 
que permitam a circulação de capivaras. Desta forma, procura-se evitar introdução ou 
dispersão destes animais em áreas já isoladas, infestação por carrapatos em novos lo-
cais no entorno do parque, acidentes causados por atropelamento destes animais entre 
outras infl uências no entorno. Cercamento e fechamento de entradas pluviais e fl uviais 
ainda não existentes devem ser discutidos para análise particular de cada situação e 
orientações dos órgãos competentes.

 8.2.4 Sinalização das áreas 
 Os frequentadores dos parques com áreas infestadas por carrapatos devem ser aler-
tados por placas permanentes quanto à possibilidade de parasitismo por carrapatos e 
transmissão da FMB, assim como quais são os sintomas da doença e a necessidade de 
procurar atendimento médico logo que ocorram os primeiros sintomas. Estas placas 
devem ser colocadas principalmente em locais com maior circulação de pessoas e em 
locais onde sabidamente haja maior quantidade de hospedeiros e de carrapatos, de 
modo que a informação contida nas mesmas seja potencializada.
 8.2.5 Atividades educativas 
 Pode ser proposta a realização de atividades de educação em saúde para orientações 
quanto à FMB, em especial na ocorrência de eventos que atraiam um público maior e 
diferente daquele que costuma frequentar o parque.
 8.2.6 Ocorrência de eventos 
  Nos parques públicos da cidade ocorre com certa frequência a realização de variados 
tipos de eventos, os quais, por muitas vezes, atraem um grande público. Tendo em 
vista esta grande circulação de pessoas em locais com potenciais riscos para FMB, 
sugere-se que um cronograma em que constem todos os eventos a serem realizados 
nos parques públicos do município seja compartilhado periodicamente com o Depar-
tamento de Vigilância em Saúde, algo que possibilitaria uma análise da situação e 
orientações que minimizassem o risco de transmissão da FMB.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
  MÁRCIO VINÍCIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos Interino 
 CÁRMINO ANTONIO DE SOUZA 

 Secretário de Saúde 
 Redigido nos termos do protocolado administrativo nº 2018/10/24115, no nome da Secretaria Municipal de Saúde, 
e publicado na Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
  RONALDO VIEIRA FERNANDES 

  Diretor do Departamento de Consultoria Geral 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO.
SR.SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO 

PREFEITO 
 EM 07 DE JANEIRO DE 2019 

  CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PROTOCOLADO Nº 
 2018/10/41469 
 Angela Maria de Lima Cunha, protocolado nº 2018/10/41469. 
 Diante dos elementos constantes do presente protocolado e pedido de Certidão de 
Inteiro Teor formulado pela interessada,  Angela Maria de Lima Cunha , decido pelo 
deferimento do pedido, a fi m de conceder a  Certidão de Inteiro Teor , dos autos 
de n° 1969/0/8999, uma vez que preenchidos os requisitos do Decreto Municipal n° 
18.050/2013, nos termos dos despachos às fl s. 04, encontrando-se os documentos à 
disposição na Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito para 
retirada.
 Publique-se.
 

 Campinas, 07 de janeiro de 2019 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SR.PREFEITO 
MUNICIPAL 

 EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
  Protocolado n.º 17/10/14.615 PG 
 Interessada: SMRH/PMC/PMV 
Despacho:
À vista da solicitação e justifi cativas da Secretaria de Recursos Humanos às fl s. 45 a 
46, bem como dos pareceres de fl s. 49 a 50/verso e 51 da Secretaria de Assuntos Jurídi-
cos, que indicam a necessidade e a inexistência de impedimentos legais, AUTORIZO:
1 - A prorrogação do Termo de Convênio nº 07/17, por mais 24 (vinte e quatro) me-
ses, fi rmado entre o Município de Campinas e o Município de Valinhos, que tem por 
objeto a cooperação técnica na cessão de servidores municipais, do Quadro de Pessoal 
da Convenente, para prestarem serviços junto à Conveniada, com vistas à execução 
de tarefas de natureza técnica e/ou administrativa no âmbito de suas competências e 
atribuições, podendo haver cessão mútua de servidores de acordo com o interesse, a 
conveniência e o assentimento de cada entidade, obedecida a legislação em vigor;
2 - Publique-se;
3 - Após, à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ para a elaboração 

do respectivo Termo de Aditamento, consoante a minuta já aprovada e acostada aos 
autos, e a seguir, devolva-se à Secretaria de Recursos Humanos para ciência e ado-
ção das demais providências, observando-se as responsabilidades assumidas naquele 
termo.
 

 Campinas, 28 de dezembro de 2018 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 COMUNICADO DE RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 334/2018 

  
  Processo Administrativo: PMC.2018.00025933-47
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 334/2018
 Objeto: Aquisição de conjuntos de material escolar para Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e EJA.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica que a resposta à solicitação de esclarecimento formulada por em-
presa interessada,em relação ao Edital da licitação em epígrafe, está disponível no 
portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. 

 Campinas, 07 de janeiro de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUSA 

 Diretor - Departamento Central de Compras  
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) 

  Pregão   nº 003/2019  -  Eletrônico - Processo Administrativo: PMC.2018.00037539-33 
- Interessado : Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e 
Direitos Humanos - Objeto : Registro de Preços de leite - Recebimento das Propostas 
dos itens 01 e 02 : das 08h do dia 23/01/19 às 09h30min do dia 24/01/19 - Abertura 
das Propostas dos itens de 01e 02 : a partir das 09h30min do dia 24/01/19 - Início 
da Disputa de Preços : a partir das 10h30min do dia 24/01/19 - Disponibilidade do 
Edital : a partir de 10/01/19, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclare-
cimentos adicionais com a Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUSA 

 Diretor - Departamento Central de Compras  

 DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS 

 COMUNICADO 
  

 Em atendimento ao artigo 34, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, comunicamos aos interessados que encontram-se disponíveis no Departamento 
Central de Compras - Comissão Julgadora de Registros Cadastrais, Av. Anchieta, nº 
200, 6º andar, Palácio dos Jequitibás, Campinas, SP, e no portal eletrônico www.cam-
pinas.sp.gov.br/licitacoes/cadastro.php, todas as informações e formulários referentes 
ao ingresso no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Campinas e à atualiza-
ção dos registros já existentes.
 

 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 
 Diretor do Departamento Central de Compras 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo:  PMC.2018.00000301-16  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 320/18  Contratada:  Manequinho de 
Campinas - Rotisserie e Panifi cadora Ltda. - ME  CNPJ nº  74.254.624/0001-71  Ter-
mo de Contrato  n°  003/19  Objeto:  Fornecimento parcelado de refeições (kit Lanche) 
para eventos do Conselho Municipal de Saúde.  Valor:  R$ 36.624,00  Prazo:  12 meses 
 Assinatura:  07/01/2019.  

 Processo Administrativo:  PMC.2017.00038885-11  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos  Modalidade:  RDC Presencial n° 09/18  Contratada:  Cons-
trutora Alpha Vitória Ltda. - EPP  CNPJ nº  06.122.379/0001-99  Termo de Contra-
to  n°  005/19  Objeto:  Execução de obras de construção de Estação de Transferência e 
Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos.  Valor:  R$ 2.018.719,70  Prazo:  09 meses 
 Assinatura:  08/01/2019.  
 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS 
- DPDI 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PROTOCOLADO Nº 
18/10/40.928 

  
  EXPEDIENTE DESPACHADO PELO  
 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES E INVESTIGATÓ-
RIOS 
 EM  08 DE JANEIRO DE 2019 
 De Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Protocolado n.º 2018/10/40.928 
  Diante dos elementos constantes do protocolado de nº 2018/10/40.928, referente ao 
pedido de certidão de inteiro teor do protocolado de nº 2017/10/16.290, pela interessa-
da, Srª. Geralda Botelho Costa, decido pelo deferimento do pedido, a fi m de conceder 
a certidão do citado protocolado, vez que preenchidos os requisitos do artigo 5º, da 
Constituição Federal e Lei Federal nº 12.527/11, nos termos dos despachos a fl s. 05/6, 
encontrando-se os documentos a disposição na Coordenadoria Setorial de Expediente 
de Gabinete do Prefeito para retirada.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 GILBERTO BIZZI FILHO 

 Diretor Do Departamento De Processos Disciplinares E Investi 
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 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO PROTOCOLO Nº 
2019/10/312 

 Referência: Protocolo Administrativo PMC.2018.00019170-50 
 
Interessada: M F CONSTRUÇÕES OURINHOS LTDA. 

Ante a solicitação do pedido de certidão de inteiro teor do protocolado em referência 
pela empresa  M F CONSTRUÇÕES OURINHOS LTDA , decido pelo  DEFERI-
MENTO  do pedido, em atendimento ao que estabelece a Constituição da República 
em seu artigo 5º e a Lei Federal nº 12.527/11.
  Providenciadas as cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a 
emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal nº 18.050/13); posteriormente, 
encaminhem-se:
  1 -  Para publicação desta decisão no DOM fi xando-se o prazo de 05 dias para a 
retirada do documento.
  2 - Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do 
Gabinete do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do Art.9º, § 3º, do De-
creto Municipal nº 18.050/13.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 CARLOS HENRIQUE COUTINHO DO AMARAL 

 PROCURADOR DO MUNICÍPIO - RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE ASSES-
SORIA JURÍDICA/SMAJ 

 SECRETARIA DE CULTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EDITAL DE 001/2018 - CATEGORIA PONTO DE CULTURA 
 COMUNICADO DE DECISÃO DE RECURSO 

  Processo Administrativo SEI:  PMC.2018.00034316-51
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Fundamento Legal: Lei 13018 de 22 de julho de 2014 - Institui a Política Nacional 
de Cultura Viva e dá outras providências; IN 08  de 11/05/2016 
 Candidato/Entidade:  Associação dos Expedicionários Campineiros
 Nome do projeto:  A AExpCamp e a Memória dos Pracinhas Campineiros
 Nº do projeto  :  18112023391024

  Cuida o presente de análise de recurso interposto pela Associação dos Expedicioná-
rios Campineiros, por meio do e-mail enviado em 27 de dezembro de 2018, às 22h07, 
contra decisão desta Comissão de Seleção e Classifi cação.

  Considerando que o recurso foi apresentado tempestivamente, ele merece ser conhe-
cido. Quanto ao mérito, esta Comissão de Seleção e Classifi cação entendeu por bem 
não acatá-lo, pelas seguintes razões:  

 1. Invoca o solicitante que a comissão de Seleção e Classifi cação do edital 01/2018 - 
Fomento a Redes de Pontos de Cultura categoria Ponto de Cultura, dê conhecimento 
dos critérios de pontuação e resultados: 

   “ Como não temos acesso ao termo circunstanciado com a análise dos pareceristas, 
não pudemos saber em que critérios perdemos pontuação, para que possamos justifi -
car nosso pedido de reconsideração baseado neles”. 

 Resposta:   O  s critérios e notas   constam do pro  cesso SEI PMC.2018.00034316-51, 
que deu origem ao edital,   o qual   é público e,   em razão disso,  ficou e permanece 
  disponível para vistas dos interessados. Nele, constam as análises feitas pelos pa-
receristas e as respectivas notas e observações.   O  s critérios   para análise e atribui-
ção das notas são os constantes nos   itens 12.1   e   12.2 e seus respectivos subitens 
12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3   d  o edital 001/2018   Fomento à Rede de Pontos de Cultura 
- categoria Ponto de Cultura. 

  2. O requerente solicita a revisão do resultado considerado:

 ...” venho solicitar revisão do resultado da fase de classifi cação”... 

 Resposta: Após o pedido de reconsideração foram solicitadas novas análises de 
02 (dois) novos pareceristas, em que essas análises também estão disponíveis para 
consulta no processo SEI PMC.2018.00034316-51, que deu origem ao edital, o 
qual é público e, em razão disso, ficou e permanece disponível para vistas dos 
interessados. 

  Destarte,  CONHECEMOS  o recurso tempestivamente interposto pela Associação 
dos Expedicionários Campineiros, no mérito,  NEGAMOS PROVIMENTO,  man-
tendo sua classifi cação. 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 ALEXANDRE RANDI 

 Membro da Comissão de Seleção e Classifi cação 
 MARCELA BONETTI 

 Membro da Comissão de Seleção e Classifi cação 
   

 EDITAL DE 002/2018 -  CATEGORIA PONTÃO DE 
CULTURA 

 COMUNICADO DE DECISÃO DE RECURSO 
  Processo Administrativo SEI:  PMC.2018 00034331-90
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Fundamento Legal: Lei 13018 de 22 de julho de 2014 - Institui a Política Nacional 
de Cultura Viva e dá outras providências; IN 08  de 11/05/2016 
 Candidato/Entidade:  Hilda Hilst - Casa do Sol Viva
 Nome do projeto:  Programação 2019  do Pontão de Cultura Hilda Hilst
  Nº do projeto :  #18112015275712#

  Cuida o presente de análise de recurso interposto por Hilda Hilst - Casa do Sol Viva, 
por meio do e-mail datado de 27 de dezembro de 2018 contra decisão desta Comissão 
de Seleção e Classifi cação.

  Considerando que o recurso foi apresentado tempestivamente, ele merece ser conhe-
cido. Quanto ao mérito, esta Comissão de Seleção e Classifi cação entendeu por bem  
não acatá-lo, pelas seguintes razões:  

 1. Invoca o solicitante que a comissão de Seleção e Classifi cação do edital 02/2018 
- fomento a Redes de Pontos de Cultura categoria Pontão de Cultura, possivelmente, 

não teve tempo hábil para analisar de forma justa e efi ciente os projetos e, principal-
mente, os proponentes que se apresentaram para este edital, visto que essa comissão 
foi nomeada no mesmo dia em que proclamado o resultado fi nal. 

 Diante disso, SOLICITA-SE o detalhamento dos 3 (três) projetos com maior nota com 
a respectiva análise sobre todos os aspectos abordados nas propostas apresentadas, 
e mais especifi camente, o detalhamento da análise pela Comissão acerca do presente 
projeto. 

 Resposta: Embora os nomes dos pareceristas tenham sido publicizados no Di-
ário Oficial do Município de Campinas na mesma data do resultado da análise 
dos projetos, cabe colocar que o processo de contratação foi realizado anterior-
mente, tal como consta no processo SEI PMC.2018.00041066-13, que poderá ser 
consultado pelos interessados. A distribuição dos projetos aos pareceristas para 
análise foi efetuada em 07 de dezembro, quando toda a documentação já estava 
aprovada. Portanto, todos os pareceristas tiveram tempo hábil para efetuar suas 
análises e pareceres. 

 Em relação ao detalhamento dos 03 projetos com maiores notas, esta Comissão 
informa que o processoSEI PMC.2018.00034331-90, que deu origem ao edital, é 
público e está disponível para vistas dos interessados. Nele, constam as análises 
feitas pelos pareceristas e as respectivas notas e observações. 

 2. Remanescem dúvidas sobre o Areté Gestão e Apoio ao Terceiro Setor, projeto me-
lhor avaliado pela Comissão de Seleção e Classifi cação. 
 Invocando o princípio da PUBLICIDADE, além da busca por garantir que o melhor 
interesse público tenha sido assegurado neste edital, pontuamos as seguintes ques-
tões: 

 2.1) Uma rápida busca pela Razão Social Areté Gestão e Apoio ao Terceiro Setor 
retornou o endereço Rua Antônio Pierozzi, nº 261, Barão Geraldo, Campinas, CEP 
13084-075. em diligência in loco averiguamos, tal qual apresentado nas imagens, que 
este endereço é na verdade uma empresa de contabilidade. A partir disso CONSUL-
TA-SE se este é mesmo o endereço cadastrado para a realização deste projeto? Se sim, 
como este se dará concomitantemente a empresa de contabilidade? Se não, consulto 
qual o endereço real desta razão social e da realização das atividades propostas para 
justifi car a avaliação deste edital? 

 Resposta: 2 e 2.1 O endereço apresentado pela entidade proponente é, de fato, o 
mesmo, constante no recurso. Mas as atividades propostas não serão executadas 
na sede da entidade e, sim, nas entidades/Pontos de Cultura parceiros, já devida-
mente documentadas e autorizadas por eles e em equipamentos públicos, os quais 
já apresentaram carta de anuência. Também serão executados nos demais Pontos 
de Cultura contemplados no edital 001/2018, formando, assim, a Rede de Pontos 
de Cultura necessária para realizar a articulação das ações dos Pontos existentes 
e também dos novos pontos de cultura. 

 2.2 Uma busca feita por procuradores retornou como único resultado em Campinas 
para atividades realizadas por uma empresa de nome “Arete” o web-site   http:arete.
vc  , o qual demonstra que a prática real desta é a realização de ações de cunho religio-
so voltadas a pretensas “técnicas de cura energética, quântica e espiritual”. Ademais, 
consultas a agentes culturais atuantes na cidade de Campinas retornaram o completo 
desconhecimento sobre este proponente. A partir disso: 

 - O web-site http:/arete.vc/ pertence direta ou indiretamente ao proponente Areté Ges-
tão e Apoio ao Terceiro Setor? 

 - Em caso negativo questiono quais atividades a Areté realiza ou já realizou, e que 
publicidade estas tiveram? 

 - Em caso positivo, consulto se este edital comporta estabelecer como contemplado 
único um grupo religioso completamente desconhecido e descolado do ambiente cul-
tural municipal? Para além das diversas ações de cunho religioso apresentadas em 
seu site, que outra experiência de relevância este proponente comprovou, a ponto de 
justifi car tão alta avaliação da Comissão? 

 Resposta: 2.2 O website apontado não faz parte da documentação encaminhada 
pela Areté, portanto, não foi analisado pelos pareceristas. E em consulta telefôni-
ca com o representante legal da Areté nos foi negada a titularidade desse website. 

 A Areté tinha como razão social o nome de “Associação Arteiros na Dança”. 
Em 2015 oficializou a alteração da entidade, via ata de reunião de seu con-
selho e registrada em cartório. Esta documentação consta do processo SEI 
PMC.2018.00034331-90, posto que é exigência do edital.  Ressaltamos que a enti-
dade já foi selecionada e contemplada como Ponto de Cultura em 2005, constan-
do esta informação devidamente documentada no processo supramencionado. 

 O edital selecionou entidades que se enquadram na definição da IN 08 de 
11/05/2016 do Plano Nacional de Cultura Viva do então Ministério da Cultura, 
conforme previsto em nosso edital 002/2018. 

 3. No mesmo web-site acima citado o proponente se apresenta com o protagonismo de 
suas atividades a cargo de Raquel Ribeiro e Eliel Paiva. Porém o registro societário 
do proponente Areté Gestão e Apoio ao Terceiro Setor mostra Rodrigo Antonio Por-
tela como atual presidente. Por acaso o mesmo Rodrigo é também sócio-proprietário 
da Alternativa Assessoria Contábil, empresa que realmente ocupa o imóvel sede da 
proponente. Neste caso: 

 - Qual o vínculo existe entre as empresas Alternativa Assessoria Contábil e Areté 
Gestão e Apoio ao Terceiro Setor? 

 Resposta: Não consta nenhum vínculo na documentação apresentada. 

 - Raquel Ribeiro, Eliel Paiva e Rodrigo Antonio Portela participam direta ou indi-
retamente do projeto apresentado pela proponente Areté Gestão e Apoio ao Terceiro 
Setor? Neste aspecto, requer a exibição do Contrato Social da Alternativa Assessoria 
Contábil e Areté Gestão e Apoio ao Terceiro Setor. Resposta: Raquel Ribeiro e Eliel 
Paiva não aparecem em nenhum momento na proposta de trabalho e nem da docu-
mentação apresentada pela Areté.  Rodrigo Antonio Portela é o representante legal 
da Areté. Não é cabível a esta Comissão de Avaliação e Classifi cação apresentar o 
contrato social da empresa Alternativa Assessoria Contábil posto que ela não apre-
sentou proposta para participação do edital. Quanto ao contrato social da Areté está 
disponível para consulta no processo SEI  PMC.2018.00034331-90. 
 - A Alternativa Assessoria Contábil tem alguma participação no projeto proposto pela 
Areté Gestão e Apoio ao Terceiro Setor? Se sim, qual função será realizada e qual a 
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dotação orçamentária prevista? 

  Resposta: Não.  

 - Qual a infraestrutura que a Areté possui? Onde serão realizadas as atividades pro-
postas para a Comissão de Avaliação deste edital? 

 Resposta: A proponente Areté encaminhou proposta de trabalho com atividades/
ações descentralizadas, apontando e documentando as entidades parceiras e o 
equipamento público municipal com a devida  carta de anuência.  

 - Quando houve a análise dos projetos, sendo que a comissão foi instituída no mesmo 
dia em que o resultado da seleção foi anunciado? 

 Resposta: Tornou-se pública a Comissão de Seleção e Avaliação no dia em que 
se publicou o resultado, mas o processo de seleção dos pareceristas foi realizado 
anteriormente durante o mês de novembro e concluído em dezembro. A contra-
tação dos pareceristas da sociedade civil se deu por meio do processo SEI PMC 
2018.00041066-1, como já informado anteriormente. 

 - quais os critérios utilizados pela comissão de Seleção e Classifi cação para tão bem 
colocar a Areté? 

 Resposta: Segundo os critérios do edital  002/2018 Categoria Pontão de Cultura 
- art. 12 e seus subitens. 

 - Como este proponente demonstrou no projeto apresentado capacidade de se tornar 
um articulador de realizadores culturais regionais, tal qual se espera de um Pontão 
de Cultura? 

 Resposta: Proposta apresentada condizente com a Lei Cultura Viva e sua IN 08 
de 11/05/2016, portfólio documentado e declarações de parcerias apresentadas. 

 - Quais parceiros este proponente apresentou para justifi car sua capacidade de se 
tornar Pontão de Cultura? 

 Resposta: Associação Jongo Dito Ribeiro, Associação Cultura Inventor de So-
nhos, Associação NINA e Rede Usina Geradora. 

  Dessarte,  CONHECEMOS  o recurso tempestivamente interposto por  Hilda Hilst 
- Casa do Sol Viva , no mérito,  NEGAMOS PROVIMENTO,  mantendo sua classi-
fi cação. 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 ROSANGELA DA GLÓRIA NOVAIS REIS 

 Membro da Comissão de Seleção e classifi cação 
 GLAUMIR DINA CORSINO 

 Membro da Comissão de Seleção e classifi cação 
   

 EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 FOMENTO À 
REDE DE PONTOS DE CULTURA - CATEGORIA PONTOS 

DE CULTURA 
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

  Processo Administrativo SEI n°:  PMC.2018.00034316-51
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Objeto:  fomentar 21 (vinte e um) projetos culturais destinados ao fomento, desenvol-
vimento e criação de redes relacionadas ao setor cultural no município de Campinas, 
na  CATEGORIA PONTOS DE CULTURA .

  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e, em espe-
cial, ao subitem 12.15 do edital em epígrafe, resolvo:

 A) HOMOLOGAR  o resultado da seleção do edital 001/2018 Fomento à Rede de 
Pontos de Cultura - Categoria Ponto de Cultura;

 B) ADJUDICAR  seu objeto os selecionados abaixo:
  1º - CENTRO CULTURAL TEATRO DE ARTE E OFÍCIO - Representante Legal: 
Theresinha do Menino Jesus Figueira de Aguiar - Nota Final: 93,75 -  R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais)
  2º - INSTITUTO BAOBÁ DE CULTURA E ARTE - Representante Legal: David 
Sousa Rosa - Nota Final: 92,25 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
  3º - INSTITUTO DE PERNAS PRO AR - Representante Legal: Josiane da Silva - 
Nota Final: 92,00 -  R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
  4º - INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM - Representante Legal: Roberto 
Chaim Sdoia - Nota Final: 83,50 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
  5º - INSTITUTO ANELO - Representante Legal: Siegrid Klein Chefaly - Nota Final: 
82,50 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
  6º - COLETIVO INTERDISCIPLINAR PASSARINHA - Representante Legal: Pa-
mella de Caprio Villanova - Nota Final: 82,25 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
  7º - INSTITUTO IDEIA COLETIVA - Representante Legal: Roberto Limberger - 
Nota Final: 80,50 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
  8º - CENTRO DE CIÊNCIAS LETRAS E ARTES - Representante Legal: Alcides 
Ladislau Acosta - Nota Final: 78,50 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
  9º - COOPERATIVA CULTURAL & ARTÍSTICA UNGAMBIKKULA - Represen-
tante Legal: Paulo de Castro Bueno - Nota Final: 74,00 -  R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais)
  10º - CENTRO CULTURAL OMÍ ALADÒ - Representante Legal: Fabiana Barra 
Grande Fagundes - Nota Final: 73,00 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
  11º - INSTITUTO ARNEA - Representante Legal: João Carlos Araujo de Lira - Nota 
Final: 70,00 -  R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
  12º - SOCIEDADE CULTURAL TEATRO SIA SANTA - Representante Legal: Cris-
pim Gomes Junior - Nota Final: 69,50 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
  13º - CORPORAÇÃO MUSICAL CAMPINEIRA DOS HOMENS DE COR - Re-
presentante Legal: Elisete dos Santos Conceição - Nota Final: 65,50 - R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais)

  O valor a ser repassado a cada entidade, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais), será feito em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 19.500,00 
(dezenove mil e quinhentos reais) e a segunda no valor de R$ 40.300,00 (quarenta mil 
e trezentos reais).

  Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
  CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 
   

 EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2018 FOMENTO À 
REDE DE PONTOS DE CULTURA - CATEGORIA PONTÃO 

DE CULTURA 
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

  Processo Administrativo SEI n°:  PMC.2018.00034331-90
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Objeto:  selecionar 01 (um) projeto de organizações culturais a serem integrados à 
rede de Pontos de Cultura na cidade de Campinas, na  CATEGORIA   DE   PONT  ÃO   
DE CULTURA,  Acessibilidade e Articulação da Rede.

  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e, em espe-
cial, ao subitem 12.14 do edital em epígrafe, resolvo:

 A) HOMOLOGAR  o resultado da seleção do edital 002/2018 Fomento à Rede de 
Pontos de Cultura - Categoria Pontão de Cultura;

 B) ADJUDICAR  seu objeto à  ARETÉ GESTÃO E APOIO AO TERCEIRO SE-
TOR, representada legalmente pelo Sr. Rodrigo Antonio Portela Martins e nota fi nal 
82,00, no valor de R$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais), sendo a primeira parcela de 
R$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais) e a segunda parcela de R$ 
249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

  Em atendimento ao subitem 13.6 do edital em epígrafe, os inscritos abaixo fi cam 
como suplentes para o caso de o primeiro colocado não sanear as pendências, con-
forme estabelecido no subitem 13.5, sendo convocado o próximo candidato melhor 
classifi cado, observada a ordem decrescente de pontuação e o prazo de vigência deste 
edital.

  Suplentes:
  1º - HILDA HILST - CASA DO SOL VIVA - Representante Legal: Daniel Bilenky 
Mora Fuentes - Nota Final: 63,50;  
  2º - COOPERATIVA CULTURAL & ARTÍSTICA UNGAMBIKKULA - Represen-
tante Legal: Paulo de Castro Bueno - Nota Final: 62,00.

  Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
  CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

   SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PORTARIA SME Nº 02, DE 08 DE JANEIRO DE 2019 
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 2º da Resolução SME/Fumec nº 4, de 18 de julho 
de 2007, com fundamento nas Resoluções SME nº 04, de 03 de julho de 

2018, CME nº 01, de 01 de março de 2018, SME nº 07, de 12 de setembro 
de 2018 e considerando o que consta no Protocolado nº 2018/10/25335 
e no Parecer da Comissão nomeada pela Portaria SME nº 52, de 18 de 

setembro de 2018, 
 RESOLVE:
  Art. 1ºCredenciar e autorizar o funcionamento da Unidade Educacional priva-
da de Educação Infantil COLÉGIO INTEGRAÇÃO CAMPINAS LTDA, CNPJ n° 
54.696.687/0001-70, matriz, situada na Rua Romeu Tórtima, n° 740, Jardim Santa 
Genebra, CEP 13.084-000, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, abrangida 
pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas/SP, para o atendimento de crianças de 
zero a cinco anos e onze meses de idade.
  Art. 2ºA partir da vigência desta Portaria a Unidade EducacionalINTEGRAÇÃO 
HOSPEDAGEM E RECREAÇÃO S/C LTDA passa a denominar-se COLÉGIO IN-
TEGRAÇÃO CAMPINAS LTDA.
  Art. 3º Os responsáveis pela instituição fi cam obrigados a manter o seu Projeto Pe-
dagógico e o seu Regimento Escolar adequados às normas baixadas pelo Conselho 
Nacional de Educação, Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 
Educação. 
  Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação zelará pelo fi el cumprimento das obri-
gações assumidas em decorrência desta Portaria, nos termos da legislação vigente.
  Art. 5ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  Art. 6ºEsta Portaria revoga a Portaria SME n° 52, de 27 de agosto de 1998, que auto-
rizou o funcionamento da escola INTEGRAÇÃO HOSPEDAGEM E RECREAÇÃO 
S/C LTDA.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secrtária Municipal de Educação 
   

 PORTARIA NAED NORTE N° 01, DE 08 DE JANEIRO DE 
2019 

 A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação do Núcleo 
de Ação Educativa Descentralizada da Região Norte, fundamentada no ar-
tigo 3º, Inciso III da Resolução SME/FUMEC nº 04, de 18 de julho de 2007 

e considerando a Resolução SME nº 12, de 10 de abril de 2015 expede a 
seguinte Portaria: 

 Art. 1° Fica homologado o Projeto Pedagógico da Unidade Educacional priva-
da de Educação Infantil COLÉGIO INTEGRAÇÃO CAMPINAS LTDA, CNPJ n° 
54.696.687/0001-70, matriz, situada na Rua Romeu Tórtima, n° 740, Jardim Santa 
Genebra, CEP 13.084-000, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, abrangida 
pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas.
  Art. 2º Após este ato, os responsáveis pela instituição fi cam obrigados à elaboração 
do Projeto Pedagógico nos termos da Resolução SME em vigência, e sua homologa-
ção pela autoridade competente da SME.
  Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 GISELLE ALESSANDRA MARCHI 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação - Naed Norte 
   

 PORTARIA NAED NORTE N° 02, DE 08 DE JANEIRO DE 
2019 

 A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do 
Núcleo de Ação Educativa Descentralizada da Região Norte, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 6º, da Resolução SME nº 04, de 03 de 
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julho de 2018, e à vista do Parecer da Comissão designada Portaria SME 
nº 52, de 18 de setembro de 2018, 

 RESOLVE:
  Art. 1º Homologar, conforme Anexo único, o Regimento Escolar Próprio da Unidade 
Educacional privada de Educação Infantil COLÉGIO INTEGRAÇÃO CAMPINAS 
LTDA, CNPJ n° 54.696.687/0001-70, matriz, situada na Rua Romeu Tórtima, n° 740, 
Jardim Santa Genebra, CEP 13.084-000, na Cidade de Campinas, Estado de São Pau-
lo, abrangida pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas.
  Art. 2º O Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos, e deverá ser ree-
laborado mediante adendos ou alterações regimentais, quando as seguintes situações 
assim o exigirem:
  I - aperfeiçoamento do processo educativo e alteração na legislação educacional; 
  II - modifi cação na tipologia da escola; e
  III - alteração de mantenedora e/ou de endereço. 
  Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas,, 08 de janeiro de 2019 
 GISELLE ALESSANDRA MARCHI 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação - Naed Norte 
 ANEXO ÚNICO
  REGIMENTO ESCOLAR
  ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLÉGIO INTEGRAÇÃO CAMPINAS LTDA ME
  TÍTULO I
  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
  CAPÍTULO I
  DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
  Art. 1° A unidade educacional privada/particular denominadaCOLÉGIO INTEGRAÇÃO CAMPINAS LTDA 
ME,supervisionada pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas, nos termos da legislação vigente,situa-se na 
Avenida Romeu Tórtima, 740, Santa Genebra II, CEP 13084-791, nacidade de Campinas, Estado de São Paulo, 
eestá inscrita sob o CNPJ de nº 54.696.687/0001-70, com contrato social arquivado no 1° Cartório Privativo de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Campinas, sob o n° 100.823, de 07/04/87.
  Parágrafo único.Para fi ns deste Regimento Escolar, doravante a unidade educacional COLÉGIO INTEGRAÇÃO 
CAMPINAS será denominada de Escola de Educação Infantil.
  Art. 2° Escola de Educação Infantilmantém o curso de Educação Infantil oferecido às crianças de zero a cinco 
anos e onze meses de idade em período integral das 7 às 19h e parcial, podendo ser manhã das 7h e 30min. às 12h 
e 30min. ou tarde das 12h e 30min. às 17h e 30min., nos termos das legislações federais e municipais vigentes, 
em especial:
  I - a Constituição Federal e suas alterações;
  II -a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal vigente, e suas alterações, em especial a lei Federal nº 12.796, de 04 de abril de 2013;
  III -a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e 
suas alterações;
  IV- a Resolução CNE/CEB Nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fi xa as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil.
  V -a Resolução CME nº 01, de 12 de agosto de 2016, que dispõe sobre a avaliação, frequências e expedição de 
documentação na Educação Infantil, para as unidades educacionais que integram o SistemaMunicipal de Ensino 
de Campinas.
  TÍTULO II
  DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
  CAPÍTULO I
  DOS PRINCÍPIOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
  Art. 3° A Escola de Educação Infantil Integração destina-se à formação da criança de até cinco anos de idade, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por fi nalidade o pleno desenvol-
vimento da criança, capacitando-a a apropriar-se dos conhecimentos e bens culturais da humanidade e utilizá-los 
para análise da realidade e participação social coerente com os fi ns democráticos.
 Art.4° O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
  I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
  II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
  III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
  IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
  V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
  VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos ofi ciais;
  VII - valorização do profi ssional da educação escolar;
  VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
  IX - garantia de padrão de qualidade;
  X - valorização da experiência extraescolar;
  XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
  CAPÍTULO II
  DO OBJETIVO GERAL
  Art. 5°A Escola de Educação Infantil tem como fi nalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
  Parágrafo único.Para a Escola de Educação Infantil a criança é o centro do processo educativo, sujeito histórico 
e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, produzindo cultura.
  CAPÍTULO III
  DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Art. 6° A Escola de Educação Infantil tem como objetivos garantir à criança:
  I- o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens por 
meio da vivencia e experimentação de diferentes linguagens e de novas tecnologias;
  II -o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confi ança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e 
à interação com outras crianças e adultos.
  TÍTULO III
  DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DELIBERATIVA DA ESCOLA
  CAPÍTULO I
  DA ETAPA, CURSO, NOMENCLATURA E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
  Art. 7°A Escola de Educação Infantil desenvolve a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica e estru-
tura-se em cinco agrupamentos, obedecendo as faixas etárias, a saber:
  I - Berçário, cuja faixa etária atendida será de zero a um ano;
  II - Mini Maternal, cuja faixa etária atendida será de um ano a um e onze meses;
  III- Maternal I, cuja faixa etária atendida será de dois anos a dois anos e onze meses;
  IV- Maternal II, cuja faixa etária atendida será de três anos a três anos e onze meses;
  V- Jardim I, cuja faixa etária atendida será de quatro anos a quatro anos e onze meses;
  VI- Jardim II, cuja faixa etária atendida será de cinco anos a cinco anos e onze meses.
  Parágrafo único. A Escola de Educação Infantil poderá planejar agrupamentos mistos.
  Art. 8°A Escola de Educação Infantil oferta os seus cursos no período diurno, em tempo integral ou parcial nos 
períodos da manhã ou tarde.
  § 1ºConsidera-se tempo integral a jornada com duração de no mínimo sete horas diárias, e parcial a jornada de 
no mínimo quatro horas diárias.
  § 2ºA matrícula em período integral é decorrente de uma decisão dos pais ou responsável pela criança.
  § 3ºA Escola atende seus alunos nos seguintes turnos:
  I - período da manhã, das 07h e 30min. às 12h e 30min;
  II - período da tarde, das 12h e 30min. às 17h e 30min.;
  III - período integral, das 7h às 19h.
  Art. 9° Cada turma contará com um professor habilitado, exercendo no mínimo quatro horas de regência de turma 
e com auxiliares de educação atuando junto às crianças na proporção de:
  I -seis a oito crianças por profi ssional, no caso de crianças de zero a um ano de idade;
  II - quinze crianças por profi ssional, no caso de criança de dois a três anos de idade; e 
  III - vinte crianças por profi ssional, nas turmas de crianças de quatro e cinco anos de idade.
  Art. 10. A modalidade da Educação Especial tem por objetivo assegurar a educação escolar e promover o desen-
volvimento das potencialidades às crianças com defi ciência, transtorno global do desenvolvimento e altas habili-
dades, considerando suas condições especifi cas e, baseando-se no respeito às diferenças individuais e na igualdade 
de direitos, na perspectiva de uma educação inclusiva. 
  CAPÍTULO II
  DO CALENDÁRIO ESCOLAR
  Art.11.A Escola de Educação Infantil elabora anualmente o seu Calendário Escolar, integrado ao Projeto Peda-
gógico, contendo:
  I -no mínimo 200 dias letivos e 1000 horas de efetivo trabalho escolar;
  II -período de recesso escolar;
  III - reuniões pedagógicas e de pais e mestres;
  Art. 12.O período de recesso escolar sempre ocorre nos meses de dezembro e janeiro.
  Parágrafo único. No período de férias dos professores, ou seja, 30 dias no mês de julho, a escola realiza curso de 

férias aos seus alunos na presença dos auxiliares de classe sem realização de atividades pedagógicas.
  TÍTULO IV
  DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR
  CAPÍTULO I
  DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
  Art. 13. O currículo na educação infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiência com 
o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, sua família e os educadores, 
acolhendo a heterogeneidade expressiva das diversidades e constituindo história de vida no âmbito das ações 
educacionais. 
  Art. 14. As ações educacionais deverão expressar a concepção de currículo indicada no artigo 13, ser planejada no 
contexto no Projeto Pedagógico da escola e garantir experiências que envolvam:
  I -relações sociais e culturais da criança;
  II -vivência narrativa de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita;
  III - relações quantitativas;
  IV - relações com variadas formas de expressões artísticas;
  V - vivências éticas e estéticas;
  VI -promoção de vivência com o conhecimento e a cultura na sua diversidade;
  VII - interações que permitam a autonomia da criança;
  VIII -relações com o mundo físicos e social;
  IX - interações com as manifestações e tradições culturais, prioritariamente locais e regionais;
  X -uso de recursos tecnológicos e midiáticos.
  Parágrafo único. O Currículo da Educação Infantil baseia-se na perspectiva teórico-metodológica sociointeracio-
nista, no conceito pedagógico da interdisciplinaridade e nos documentos ofi ciais que norteiam esse segmento edu-
cacional no Brasil, principalmente a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, além de confi rmar a importância 
do brincar e da criatividade para o desenvolvimento infantil.
 Seção I 
 Do Projeto Pedagógico   
  Art. 15O Projeto Pedagógico é o documento que registra o compromisso público da comunidade escolar em 
aperfeiçoar, continuadamente, a educação ofertada na Escola.
  Art. 16.O Projeto Pedagógico da Escola:
  I -é elaborado de acordo com Resolução específi ca da Secretaria Municipal de Educação, SME;
  II -é homologado pela autoridade competente, e tem validade de quatro anos;
  III -fi ca à disposição de toda a comunidade escolar.
  Art. 17.A proposta pedagógica da Escola de Educação Infantil procura assegurar:
  I -as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
  II -a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao 
acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
  III -a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a de-
mocracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, 
étnico- racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;
  IV -a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indissociável ao processo 
educativo;
  V -a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocul-
tural da criança;
  VI -o reconhecimento das especifi cidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promo-
vendo interações entre as crianças da mesma idade e entre crianças de diferentes idades;
  VII -os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência 
das Turmas e à unidade educacional;
  VIII -a acessibilidade aos espaços das unidades educacionais, materiais, objetos, brinquedos e instruções para 
todas as crianças, inclusive as com defi ciência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/
superdotação;
  IX -a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, 
asiáticos, europeus e de outros países da América;
  X -o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, 
afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação;
  XI -a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbó-
lica e negligência no interior da unidade educacional ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de 
violações para as instâncias competentes;
  XII -a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 
organização e a corresponsabilidade na educação das crianças;
  XIII -o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus saberes.
  CAPÍTULO II
  DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
  Art. 18.Na Educação Infantil, a avaliação do trabalho pedagógico e do desenvolvimento das crianças é contínuo 
e procura garantir:
  I -a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;
  II -a realização de múltiplos registros por adultos e crianças;
  III - a continuidade do processo ensino aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes 
momentos de transição vividos pela criança;
  IV -o registro dos saberes dos alunos por meio de Fichas de Avaliação do Aluno.
  § 1ºA avaliação não implica em procedimentos de seleção, promoção ou classifi cação.
  § 2ºAs Fichas de Avaliação do Aluno são apresentadas regularmente às famílias.
  CAPÍTULO III
  DA MATRÍCULA E DA TRANSFERÊNCIA
  Art. 19.A matrícula é contínua ao longo do ano e requer o comparecimento dos pais ou responsável na Escola 
de Educação Infantil.
  Art. 20.No ato da matrícula o interessado deve apresentar a seguinte documentação, original e cópia:
  I -certidão de nascimento ou documento de identidade, RG da criança e dos pais ou responsável;
  II -comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
  III -comprovante de residência;
  IV - a carteira de vacinação atualizada da criança;
  V - a carteira do posto médico ou convênio médico;
  VI- atestado médico para frequência escolar;
  VII -fotografi a 3x4 da criança.
  § 1ºAs cópias apresentadas são arquivadas junto ao contrato de prestação de serviços de educação infantil, no 
prontuário do aluno.
  § 2ºNo ato da matrícula o interessado deverápreencher um formulário fornecido pela Escola, que é arquivado no 
prontuário do aluno.
  Art. 21.A transferência pode ocorrer a qualquer época do ano letivo, mediante solicitação do responsável legal 
pela criança.
  CAPÍTULO IV
  DA FREQUÊNCIA
  Art. 22. A frequência das crianças matriculadas é controlada diariamente pelo professor e registrada no Diário 
de Classe.
  Art. 23.A frequência da criança de quatro e cinco anos de idade é obrigatória, controlada diariamente pelo profes-
sor e registrada no Diário de Classe.
  § 1ºÉ exigida a frequência mínima de 60% do total de horas para as crianças de quatro e cinco anos matriculadas 
na pré-escola, conforme disposto na Lei Federal nº 12.796, de 04 de abril de 2013.
  § 2ºAs ausências das crianças de quatro e cinco anos de idade, a partir de cinco dias consecutivos, devem ser 
justifi cadas pelos pais ou responsáveis.
  § 3ºO não cumprimento, pelas famílias, da frequência mínima exigida por lei, implicará em notifi cação ao con-
selho titular nos termos das leis.
  Art. 24.Os eventuais atrasos e as saídas antecipadas da criança devem ser registrados no Diário de Classe, ao qual, 
no caso de alunos de quatro e cinco anos, deve ser anexada a justifi cativa dos pais ou responsáveis.
  Parágrafo único. Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola.
  CAPÍTULO V
  DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR
  Art. 25.A organização da Escola de Educação Infantil deve ser registrada por meio dos seguintes documentos:
  I -livros de registro:
  a)tempos pedagógicos;
  b)reuniões de formação continuada;
  c)reuniões de pais;
  d)reuniões da equipe gestora;
  e)termos de visita do supervisor educacional;
  f)ponto do pessoal administrativo e docente;
  g)atribuição de aulas/classes;
  h)comunicados internos;
  i)ocorrências;
  j)estágio supervisionado.
  II -prontuários de alunos contendo:
  a)fi cha de matrícula;
  b)fi cha individual;
  c)fi cha de Avaliação Descritiva;
  d)cópia da certidão de nascimento;
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  e)cópia de documento de identifi cação da criança;
  f)cópia do comprovante de residência;
  g)cópia de carteira de vacinação;
  h)cópia de documento comprobatório de guarda ou tutela, quando for o caso;
  i)cópia da cédula de identidade dos pais e ou responsáveis legais.
  III -prontuários dos docentes, dos especialistas de educação e dos profi ssionais, contendo:
  a)cópia da cédula de identidade, RG;
  b)fi cha funcional;
  c)cópia da documentação exigida para o cargo ou a função que exerce;
  d)títulos;
  e) outros.
  Art. 26.Os livros de escrituração escolar, têm os termos de abertura e de encerramento preenchidos por um repre-
sentante da equipe gestora, no ato de abertura, e suas páginas rubricadas e carimbadas pelo mesmo.
  Art. 27.Os dados da organização da unidade educacional são inseridos, no que couber, nos sistemas ofi ciais infor-
matizados e/ou nas bases de dados internas da escola, e atualizados sempre que necessário.
  Art. 28. A escola será responsável pela expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvol-
vimento e aprendizagem da criança.
  Art. 29. A secretaria da Escola de Educação Infantil está autorizada a expedir os documentos abaixo:
  I - declaração de frequência;
  II - declaração de inexistência de débito;
  III - declaração de pagamentos; 
  IV - declaração de matrículas; 
  V - declaração de transferências; 
  VI - declaração de conclusão de curso;
  V - histórico escolar. 
  CAPÍTULO VI
  DA ALIMENTAÇÃO
  Art. 30.A alimentação escolar é realizada pela Escola de Educação Infantil e terá cardápio elaborado mensalmente 
sob orientação de nutricionista visando alimentação saudável, equilibrada e apropriada às necessidades da faixa 
etária abrangida pela escola.
  CAPÍTULO VII
  DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES
  Art. 31.A comunidade escolar compreende os profi ssionais da equipe educacional, os alunos e os pais ou res-
ponsáveis.
  Parágrafo único. A equipe educacional é formada pelos profi ssionais que compõem: 
  I - a equipe gestora, formada pelas diretoras administrativas e pela coordenadora pedagógica;
  II - a equipe docente, composta pelos professores; e
  III - a equipe de apoio, composta pelas auxiliares de classe, secretária escolar, cozinheira e auxiliar de cozinha, 
nutricionista, encarregados e assistentes de serviços gerais e portaria.
  TÍTULO V
  DA COMUNIDADE ACADÊMICA 
  CAPÍTULO I
  DOS DIREITOS E DEVERES DA EQUIPE EDUCACIONAL
 Seção I 
 Dos Direitos da Equipe Educacional   
  Art. 32.São direitos daequipe educacional, além dos dispostos na legislação vigente:
  I -ser respeitado e valorizado na condição de profi ssional atuante na área da educação e no desempenho de suas 
funções;
  II -ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
  III -ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
  IV -ter assegurado o processo de formação continuada e/ou aos treinamentos pertinentes a sua área de atuação;
  V -participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da unidade 
educacional;
  VI -ter acesso às orientações e normas emanadas da SME e do Conselho Municipal de Educação, CME e demais 
entidades pertinentes.
 Seção II 
 Dos Deveres da Equipe Gestora   
  Art. 33.São deveres da equipe gestora, além das previstas em Lei:
  I -responsabilizar-se pela elaboração, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;
  II -aprovar e divulgar o Projeto Pedagógico;
  III -acompanhar sistematicamente o processo ensino aprendizagem visando à sua qualidade;
  IV -informar pai e mãe, conviventes ou não com seus fi lhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequ-
ência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
  V -organizar as Turmas eresponsabilizar-se pelo processo de atribuição de Turmas e aulas,
  VI -responsabilizar-se pela elaboração do calendário escolar;
  VII -assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aula estabelecidos para cada Turma de alunos;
  VIII -zelar pelo cumprimento do plano de ensino de cada docente;
  IX -notifi car ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante 
do Ministério Público, a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 50% do percentual 
permitido em lei;
  X -acionar serviços de proteção à criança e ao adolescente, sempre que houver necessidade de encaminhamento;
  XI -garantir espaços e tempos para que a criança viva plenamente sua infância;
  XII -defi nir e organizar, o horário e/ou escala de trabalho dos profi ssionais da Escola;
  XIII -visitar os registros escolares, incluindo o Diário de Classe dos professores;
  XIV -responsabilizar-se pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica;
  XV -comunicaraos órgãos competentes as propostas de modifi cações arquitetônicas no ambiente escolar, altera-
ção de endereço, alteração do mantenedor e de encerramento de atividades quando for o caso;
  XVI -planejar o espaço físico e as condições adequadas ao atendimento dos alunos com necessidades educacio-
nais especiais;
  XVII -responsabilizar-se pela efetivação dos procedimentos referentes à vida escolar dos alunos;
  XVIII -registrar e manter atualizados os dados relativos à vida escolar dos alunos no sistema informatizado 
PRODESP, quando e se aplicável;
  XIX- receber, informar, despachar e assinar documentos, encaminhando-os às autoridades competentes;
  XX -cumprir e fazer cumprir as normas técnicas, didáticas, pedagógicas e administrativas da Escola, no que se 
refere ao Regimento Escolar, bem como presidir os atos escolares referentes à área pedagógica, visando a melhoria 
do padrão de ensino e o aperfeiçoamento de todos os profi ssionais da Escola;
  XXI -representar a Escola em juízo e perante as autoridades federais, estaduais e municipais;
  XXII-abrir, rubricar e encerrar os Livros de Registros em uso pela Escola;
  XXIII -promover o contínuo aperfeiçoamento dos recursos físicos, materiais e humanos da escola, acompanhan-
do, avaliando e controlando o desenvolvimento do processo educativo como um todo;
  XXIV -comunicar às autoridades competentes a ocorrência de doenças infectocontagiosas na escola;
  XXV -cumprir e responsabilizar-se pelo cumprimento da legislação educacional vigente;
  XXVI -comparecer às reuniões de trabalho estabelecidas pela SME;
  XXVII -orientar os profi ssionais da unidade educacional em relação às suas atribuições;
  XXVIII -manter atualizados os prontuários dos alunos;
  XXIX- delegar competências aos seus subordinados.
 Seção III   
 Dos Deveres da Equipe Docente e Auxiliares de Classe   
  Art. 34. São deveres da equipe docente, além das previstas em Lei:
  I -promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo edu-
cativo;
  II -responsabilizar-se pela qualidade do ensino;
  III -zelar pela permanência da criança na unidade educacional;
  IV -desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Pedagógico da unidade educacional;
  V -elaborar registros das atividades e dos projetos desenvolvidos no processo ensino aprendizagem;
  VI -avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico;
  VII -utilizar os recursos didáticos e pedagógicos da unidade educacional no processo ensino aprendizagem;
  VIII-conhecer o acervo da biblioteca escolar, a fi m de desenvolver ações e projetos de incentivo à leitura e à 
pesquisa;
  IX -proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando-se de instrumentos e formas 
diversifi cadas de avaliação, previstas no Projeto Pedagógico da unidade educacional;
  X -responsabilizar-se pelo registro da frequência do aluno, comunicando qualquer irregularidade à equipe gestora;
  XI -manter atualizados os diários de classe e os demais registros inerentes ao processo educativo e ao exercício 
docente, deixando-os disponíveis na unidade educacional;
  XII -zelar pelo ambiente físico, pelo uso adequado e pela conservação dos materiais e equipamentos sob a sua 
responsabilidade;
  XIII- comparecer com pontualidade à Escola e desenvolver as atividades educacionais dentro do horário ?xado, 
ocupando-se, na escola, dos conteúdos relativos ao Plano de Trabalho/Projeto Pedagógico;
  XIV - elaborar e cumprir o Plano de Trabalho, de acordo com o Projeto Pedagógico da Escola;
  XV -zelar pela disciplina;
  XVI - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Escolar;
  XVII -manter-se atualizado sobre os conhecimentos relativos à sua área e ao planejamento curricular como um 
todo, bem como participar efetivamente das atividades de formação proposta pela Escola;
  XVIII -participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e formação continuada;

  XIX -colaborar com as atividades de articulação da unidade educacional com as famílias e a comunidade;
  XX -manter em dia os registros e as observações sobre dados de avaliação dos educandos, fornecendo informa-
ções necessárias à Equipe Gestora da Escola e aos pais ou responsáveis;
  XXI -cumprir o previsto nas legislações e normas trabalhistas e educacionais.
  Art. 35. São deveres das auxiliares de classe, além das previstas em Lei:
  I - ser assíduo e pontual, comunicando com antecedência os atrasos e faltas eventuais;
  II - contribuir, no âmbito de sua competência, para que a escola cumpra sua função;
  III - desempenhar sua função de modo a assegurar o princípio constitucional de igualdade de condições para o 
acesso e a permanência da criança no estabelecimento de ensino;
  IV - manter e promover relações cooperativas no ambiente escolar;
  V - manter e fazer manter o respeito e ambiente favorável ao desenvolvimento do processo de trabalho escolar;
  VI - colaborar na realização de eventos que a Escola de Educação Infantil proporcionar, para os quais for con-
vocado;
  VII - comparecer às reuniões do Conselho Escolar, quando membro representante do seu segmento;
  VIII - zelar pela manutenção e conservação das instalações escolares;
  IX - cumprir as atribuições inerentes a seu cargo;
  X - tomar conhecimento das disposições contidas nesse Regimento;
  XI - cumprir e fazer cumprir as disposições desse regimento, no seu âmbito de ação.
 Seção IV    
 Dos Deveres da Equipe de Apoio 
  Art. 36.São deveres da Equipe de Apoio a consecução de atividades e tarefas relativas ao expediente escolar, 
estando suas atribuições subdivididas de acordo com a área de atuação, conforme abaixo:
  I -à Secretária Escolar compreendem atividades de secretaria, documentação de alunos, controle de horário de 
entrada e saída de pessoal, registro e recebimento de contas a pagar/receber, controle de suprimentos e insumos de 
papelaria, e o atendimento telefônico e pessoal de clientes e fornecedores;
  II -ao Encarregado e Assistente de Serviços Gerais e Portaria compreendem as atividades relacionadas ao serviço 
de limpeza e manutenção, jardinagem, controle de entrada e saída de alunos;
  III -à Cozinheira e Auxiliar de Cozinha compreendem as atividades de armazenagem, controle de estoque e 
preservação adequada de alimentos, equipamentos e utensílios, preparo e elaboração da alimentação dos alunos, 
planejamento das listas de compras de secos e hortifrutigranjeiros;
  IV - à Nutricionista compreende a elaboração de cardápio adequado à faixa etária, observação de todas as normas 
e legislação vigentes determinadas pela vigilância sanitária.
  Art. 37.Os serviços de apoio técnico como o de nutricionista, e professor de educação física, teatro e musicalização 
infantil, inglês são prestados por profi ssional independente, devidamente qualifi cadas para o exercício da função.
  CAPÍTULO II
  DOS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS
  Art. 38.São direitos das crianças, além dos dispostos na legislação vigente:
  I -a acessibilidade aos espaços, materiais, objetos e brinquedos e à organização de tempos e espaços que permitam 
a educação em sua integralidade;
  II -participar de estudos do meio, de atividades culturais e de outras atividades que contribuam para o enriqueci-
mento do processo educativo;
  III -manifestar seus sentimentos, opiniões, pensamentos por meio de múltiplas linguagens;
  IV -ter assegurado que a unidade educacional cumpra a sua função de efetivar o processo ensino aprendizagem;
  V -ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência na unidade 
educacional;
  VI -ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação;
  VII -solicitar e receber orientação dos diversos setores da unidade educacional;
  VIII -ter ensino de qualidade ministrado por profi ssionais habilitados para o exercício de suas funções e atualiza-
dos em suas áreas de conhecimento;
  IX -ter acesso aos conteúdos previstos na proposta curricular da unidade educacional;
  X -ter acesso aos recursos didáticos e pedagógicos da unidade educacional, que contribuam para o enriquecimento 
do trabalho educativo;
  XI -receber Atendimento Educacional Especializado;
  XII -ter assegurado o direito à ampla defesa;
  XIII -ter assegurado o cuidado e a educação;
  XIV -frequentar ambientes higienizados, arejados e com mobiliário adequado;
  XV -ter assegurado o ingresso na escola após o início do período de aulas, quando devidamente justifi cado pelos 
pais e/ou responsáveis;
  XVI -receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência.
  Art. 39.São deveres das crianças:
  I -manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar;
  II -participar das atividades curriculares programadas e desenvolvidas pela unidade educacional;
  III -zelar pela manutenção da higiene e pela conservação das instalações escolares;
  IV -dispor do material solicitado e necessário ao desenvolvimento das atividades escolares;
  X -tratar com respeito e sem discriminação os integrantes da comunidade escolar;
  XI -comparecer pontualmente às atividades escolares;
  XII -participar das atividades pedagógicas propostas pelo professor durante o período das aulas;
  XIII -observar os critérios estabelecidos na organização do horário semanal, deslocando-se para as atividades e 
locais determinados, respeitado o tempo estabelecido para esse fi m;
  Parágrafo único. A entrada ou a saída do aluno de 4 ou 5 anos, excepcionalmente, em horário diferente do estabe-
lecido para o período de aulas, deve ser justifi cada pelo pai ou responsável.
  Art. 40.À criança é vedado:
  I -ter atitudes que prejudiquem o processo pedagógico;
  II -ocupar-se, durante o período de aula, de atividades inadequadas ao processo ensino aprendizagem;
  III -retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer material pertencente à unidade 
educacional;
  IV -ausentar-se da unidade educacional sem a prévia autorização da autoridade competente, dos pais ou respon-
sáveis;
  V -discriminar, usar de qualquer tipo de violência simbólica, agredir fi sicamente e/ou verbalmente os integrantes 
da comunidade escolar;
  VI -utilizar-se de aparelhos eletrônicos ou quaisquer outros materiais e objetos não destinados ao processo ensino 
aprendizagem;
  VII -danifi car ou se apropriar de bens patrimoniais da unidade educacional ou pertences de seus colegas, profi s-
sionais e professores;
  VIII -portar material que represente perigo para a sua integridade moral e/ou física ou de outrem.
  CAPÍTULO III
  DOS DIREITOS E DEVERES DOS PAIS
  Art. 41.São direitos dos pais,além dos dispostos pela legislação vigente:
  I -ser respeitado na condição de pais ou responsáveis pelos alunos;
  II -sugerir, aos diversos serviços da unidade educacional, ações que viabilizem o melhor funcionamento das 
atividades;
  III -ter conhecimento do Projeto Pedagógico da unidade educacional e das disposições contidas neste Regimento 
Escolar;
  IV -ser informado, no decorrer do ano letivo, a respeito do trabalho educativo realizado pela unidade educacional, 
da frequência e do desempenho escolar do aluno;
  V -ter acesso ao calendário escolar da unidade educacional e de suas alterações;
  VI -tomar conhecimento dos acontecimentos relevantes da vida escolar do aluno;
  VII -requerer transferência do aluno;
  VIII -solicitar, à equipe gestora, comprovante de comparecimento à unidade educacional, se necessário;
  IX -solicitar interlocução com a comunidade escolar;
  X -ser convocado para reuniões em horários que viabilizem a sua participação;
  XI -exigir que a unidade educacional cumpra a sua função sócio-educacional.
  Art. 42.São deveres dos pais ou responsáveis, além dos dispostos pela legislação vigente:
  I -providenciar a documentação necessária para a matrícula;
  II -manter relações cooperativas no âmbito escolar;
  III -assumir junto à escola ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa do aluno;
  IV -zelar para que a criança traga diariamente os materiais escolares necessários à execução das propostas pe-
dagógicas;
  V -respeitar os professores e os demais profi ssionais da unidade educacional, sem qualquer forma de discrimi-
nação;
  VI -fornecer à unidade educacional os dados e os documentos necessários para a permanente atualização do 
prontuário do aluno;
  VII -propiciar condições para o comparecimento e a permanência do aluno na unidade educacional;
  VIII -respeitar os horários estabelecidos pela unidade educacional para o bom andamento das atividades escolares, 
justifi cando os eventuais descumprimentos;
  IX -identifi car-se na secretaria da unidade educacional, para que seja encaminhado ao setor competente;
  X -comparecer às reuniões e às demais convocações pedagógicas e administrativas da escola;
  XI -acompanhar o desenvolvimento escolar da criança;
  XII -cumprir as disposições do Regimento Escolar;
  XIII -responsabilizar-se pelo comparecimento do aluno nas aulas e nas atividades escolares realizadas em horários 
diferentes do período regular de aulas;
  XIV -justifi car as ausências do aluno;
  XV -comunicar à equipe gestora eventuais problemas apresentados pelo aluno, especialmente os de saúde.
  Art. 43.Aos pais ou responsáveis é vedado:
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  I -interferir no trabalho dos docentes entrando em sala de aula sem a permissão da autoridade competente;
  II -retirar o aluno da unidade educacional sem a devida permissão da autoridade competente;
  III -retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material perten-
cente à unidade educacional;
  IV -desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive o aluno pelo qual é responsável, discrimi-
nando-o, usando de violência simbólica, agredindo-o fi sicamente e/ou verbalmente;
  V -divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome da unidade 
educacional e de toda a comunidade escolar, sem a prévia permissão da autoridade competente.
  TÍTULO VI
  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  Art. 44.A Escola de Educação Infantil dará ciência aos pais a respeito do disposto nesse Regimento Escolar, no 
ato da matrícula da criança e disponibiliza cópia para consulta dos interessados.
  Art. 45.Incorporar-se-ão a este Regimento Escolar, todas as determinações oriundas de leis e normas baixadas 
pelos órgãos públicos ofi ciais aos quais compete a regulamentação e supervisão educacional.
  Art. 46.Os casos omissos neste Regimento Escolar serão resolvidos após consulta a autoridade educacional super-
visora competente, atendendo à legislação.
  Art. 47.O presente Regimento Escolar, devidamente aprovado pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de 
Campinas, entra em vigor na data de sua publicação.
 

   

 COMUNICADO SME Nº 01, DE 08 DE JANEIRO DE 2019 
 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe confe-
re o art. 2º da Resolução SME/FUMEC nº 4, de 18 de julho de 2007 e com 
fundamento na Resolução SME/FUMEC nº 03, de 28 de setembro de 2018, 

comunica: 
 1) As equipes Gestoras das Unidades Educacionais de Ensino Fundamental da SME 
não deverão utilizar a funcionalidade "endereço indicativo", da Secretaria Escola Di-
gital, SED, para a realização:
  a) das inscrições por deslocamento com ou sem alteração de endereço, no período de 
03 a 11 de janeiro de 2019;
  b) das Inscrições para transferência e intenção de transferência, durante o ano letivo 
de 2019;
  c) das inscrições de alunos que estão fora da rede pública (cadastro contínuo);

  2) Os servidores que tiverem dúvidas, no ato de preenchimento das inscrições na 
SED, poderão solicitar orientação à Assessoria de Informações Educacionais, AIE, 
pelo telefone  3233-4615  ou e-mail  cintia.magnusson@campinas.sp.gov.br . 
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

 PORTARIA FUMEC Nº 01/2019 
  

 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária, no uso das atribui-
ções do seu cargo,

  RESOLVE:

  Artigo 1º - Conceder à servidora  Maria Leticia Santimaria , matrícula 763, RG nº 
18.169.145-0 SSP/SP, PASEP 1.703.221.687-9, aposentadoria voluntária por tempo 
de contribuição (especial do magistério), com proventos integrais, no cargo de "Pro-
fessor de Educação Básica - II", Subgrupo D-A, Nível 1, Grau D, com jornada de 24 
horas semanais, de acordo com as regras do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 da C.F./1988 e artigo 2º da Emenda Consti-
tucional 47/05, reafi rmados nos artigos 153 e 154 da Lei Complementar Municipal nº 
10/2004, e demais elementos constantes do protocolado nº 2018/10/1032.
  Artigo 2º - As despesas com a resolução acima correrão por conta do Instituto de 
Previdência Social do Município de Campinas - Camprev.
  Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019. 

 Campinas, 03 de janeiro de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 PORTARIA FUMEC Nº 02/2019 
  

 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária, no uso das atribui-
ções do seu cargo,

  RESOLVE:

  Artigo 1º - Conceder à servidora  Isabel Aparecida Durante Franco do Amaral , ma-
trícula 10104, RG nº 9.598.103-2 SSP/SP, PASEP 1.704.935.881-7, aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição (especial do magistério), com proventos integrais, 
calculados na forma da Lei 10887/04, no cargo de "Professor de Educação Básica - II", 
Subgrupo D-A, Nível 4, Grau E, com jornada de 24 horas semanais, de acordo com 
as regras do artigo 40 § 1º, inciso III, alínea "a", § 5º da Constituição Federal/1988 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, reafi rmados nos artigos 48 
e 49 da Lei Complementar Municipal nº 10/2004, e demais elementos constantes do 
protocolado nº 2018/10/10345.
  Artigo 2º - As despesas com a resolução acima correrão por conta do Instituto de 
Previdência Social do Município de Campinas - Camprev.
  Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019. 

 Campinas, 03 de janeiro de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 PORTARIA FUMEC Nº 03/2019 
  

 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária, no uso das atribui-
ções do seu cargo,

  RESOLVE:

  Artigo 1º - Conceder, à Sra.  Florentina Gomes , matrícula 207, RG nº 12.792.441 
SSP/SP, PASEP 1.703.221.480-9, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, 
com proventos integrais, na Função Atividade de "Agente de Apoio Geral", Grupo A, 
Nível 1, Grau G, com jornada de 36 horas semanais, de acordo com as regras do artigo 
3º da Emenda Constitucional 47/05 e com base na Lei Complementar Municipal nº 
10/2004, e demais elementos constantes do protocolado nº 2018/10/24901.

  Artigo 2º - As despesas com a resolução acima correrão por conta do Instituto de 
Previdência Social do Município de Campinas - Camprev.

  Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019. 
 Campinas, 03 de janeiro de 2019 

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

   

 PORTARIA FUMEC Nº 04/2019 
  

 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária, no uso das atribui-
ções do seu cargo,

  RESOLVE:

  Artigo 1º - Conceder à servidora  Deborah Cristina Bento Araujo , matrícula 415, 
RG nº 21.819.932-6 SSP/SP, PASEP 1.235.050.862-7, aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição (especial do magistério), com proventos integrais, no cargo de 
"Professor de Educação Básica - II", Subgrupo D-A, Nível 3, Grau E, com jornada de 
20 horas semanais, de acordo com as regras do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 da C.F./1988 e artigo 2º da Emenda Consti-
tucional 47/05, reafi rmados nos artigos 153 e 154 da Lei Complementar Municipal nº 
10/2004, e demais elementos constantes do protocolado nº 2017/25/4612.
  Artigo 2º - As despesas com a resolução acima correrão por conta do Instituto de 
Previdência Social do Município de Campinas - Camprev.
  Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019. 

 Campinas, 03 de janeiro de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 COMUNICADO 
  

 
Devido a grande demanda pelas aulas de ginástica artística no Taquaral nas turmas de 
iniciação, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer está normatizando uma Lista de 
Interesse da modalidade. Para inscrição na lista seguem as regras:

1. A idade para a inscrição é para nascidas de 2010 a 2015 (que completem 04 anos 
até o mês de março). Crianças abaixo desta idade aguardar a lista do próximo mês;
2. As turmas são defi nidas por idade e horários pré estabelecidos;
3. Cada criança pode ser inscrita somente em um horário defi nido pela Secretaria;
4. A validade da lista é semestral;
5. Estar na lista de interesse não garante vaga no semestre inscrito;
6. A cada início de semestre será aberta nova lista de inscrição que será preenchida em 
duas etapas. A primeira etapa será de reinscrição de crianças que não foram chamadas 
na lista anterior. A segunda etapa serão abertas novas inscrições;
7. Todas as inscrições devem ser feitas por pais ou responsáveis legais presencialmen-
te no período de inscrição a ser defi nido;
8. O período de inscrição e reinscrição para novas listas será divulgado pela Secretaria 
nas mídias sociais.

Inscrever a criança nesta lista é estar ciente e concordar com todas as informações 
descritas.

Período de inscrição Lista de Interesse da Ginástica Artística 1º semestre de 2019

- 28 a 31/01 - reinscrição da lista já existente;
- 04 a 08/02 - inscrição da nova lista de interesse para 1º semestre de 2019.
Local: Diretoria de Esportes, av Heitor Penteado, portão 7, Secretaria de Esportes e 
Lazer de Campinas. Horário: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00h.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 DÁRIO JORGE GIOLO SAADI 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - 
DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo SEI PMC 2018.00042788-13 
 Interessado: Marilena Marques Pazine 
 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   70,9668   UFIC -  decorrente do 
recolhimento em duplicidade da parcela 10/11 do carnê de IPTU/Taxas 2018, - emis-
são 01/2018, do imóvel 3433.22.35.0476.01001, nos moldes artigos 42 a 54 da Lei 
Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito tributário 
será processada pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Munici-
pal 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 reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.  
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
  LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DO CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: PMC.2018.00037852-07 
 Interessado: Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. 
Boldrini 
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 Cód. Cartográfico: 3232.62.61.0182.01001 
 Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
 Em face do exposto, demais elementos  constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos dos artigos 66 c.c.  os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto  nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-CTN,  reconheço o 
direito ao crédito tributário  apurado no montante de  4.745,0891   UFIC ,  decorrente 
dos recolhimentos efetuados a título de IPTU dos exercícios  de 2015 a 2018, relativos 
ao imóvel de código cartográfi co nº  3232.62.61.0182.01001 , conforme Parecer Fiscal 
nº 1122071,  nos termos do art. 44 da Lei Municipal nº 13.104/07, remetendo os autos  
ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas  as disposi-
ções dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários , posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 
4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. 

 Campinas, 26 de dezembro de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula 108.674-0 
   

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

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2009/10/19165 
Assunto: Revisão IPTU 2003 a 2008 (Retroativo 04/2009) e 2009 (reemissão 
04/2009)
Requerente: JOSE ARIOVALDO SILVA
Cod. Cartográfico: 3442.43.25.0495.01001
 Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo, tendo em vis-
ta os pagamentos efetuados, declaro presumida a desistência da presente impugnação 
de lançamento referente ao exercício de 2009 (reemissão 04/2009), nos termos do § 2º 
do art. 15 da Lei 13.104/07.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 ELEN CRISTINA AMARAL SILVA 

 COORDENADORA - Matrícula 43.813-8 - CSADM - DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: PMC.2018.0000000194-90 
 Interessado: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA  
 Assunto: Imunidade de IPTU  
 Código Cartográfico: 3231.32.78.0001.00000
 Em face do exposto, com  fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados  aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinado 
com os  artigos 3º, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  deixo de conhecer  
do pedido de imunidade de IPTU para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº  
3231.32.78.0001.00000 1, com fulcro no inciso II do artigo 83 da Lei Municipal nº 
13.104/2007, haja vista que a Interessada não comprovou ser parte legítima para o 
pleito, nos termos da Instrução Normativa SMF nº 05/2017.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir  reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente  no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no  prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo  83, da Lei Municipal 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 art. 
74 da Lei  13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.
 

 Campinas, 04 de janeiro de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - Matrícula 127.207-1 Respondendo pela Diretoria do DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: PMC.2018.0000000196-51 
 Interessado: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA 
 Assunto: Imunidade do Lançamento do IPTU 
 Código Cartográfico: 4163.51.02.0064.00000
 Com base na manifestação do setor competente, demais  elementos e documentos 
constantes dos autos e atendendo às disposições  do art. 66, combinado com art. 3º, 
e dos arts. 69, 70, 82, da Lei  13.104/07,  deixo de conhecer do pedido de imunida-
de do IPTU ao imóvel cadastrado pelo cartográfico 4163.51.02.0064.00000 ,  nos 
termos do inciso II do artigo 83 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  haja vista que a 
SANASA não é proprietária do lote 04, quadra B, do  Loteamento Morada das Nas-
centes, conforme certidão nº 232080 (documento 0626689)  emitida pelo 2º Cartório 
de Registro de Imóveis de Campinas, sendo  parte ilegítima para o pleito, nos termos 
da Instrução Normativa SMF nº  05/2017.
 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 art.  
74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. 
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir  reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente  no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no  prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo  83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
 

 Campinas, 04 de janeiro de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - Matrícula 127.207-1 Respondendo pela Diretoria do DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBU-

TÁRIO 
  Protocolo: 2017/10/111 e juntadas
 Interessado: Alto da Gávea Empreendimentos Imobiliários
 Assunto: Não Incidência de IPTU  
 Código Cartográfico: 4151.62.63.0170.00000
 Com base nas manifestações dos setores competentes e demais elementos presentes 
nos autos, atendendo ao disposto no art. 4º, c/c art. 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº. 
13.104/07,  INDEFIRO  o pedido de revisão de lançamento do IPTU exercício 2017 
com relação ao imóvel cadastrado sob o cartográfi co  4151.62.63.0170.00000  por não 
se tratar de destinação rural conforme artigo 2º B da Lei Municipal nº. 11.111/2001 
conjugado com o Decreto 19.723/2017, art. 4o e IN07/2017, artigo 1o, §1o, tampouco 
ao art. 15 do Decreto-Lei nº. 57/1966;  por ser o imóvel servido pelos melhoramentos 
públicos mínimos exigidos pelo artigo. 32 e parágrafos do Código Tributário Nacional 
e pelo fato de o lançamento ter sido corretamente constituído nos termos do art. 16 da 

Lei Municipal nº. 11.111/2001, estando o valor do metro quadrado inserido na Planta 
Genérica de Valores, anexa à Lei Municipal nº. 15.306/2016.  
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a presente decisão não se 
enquadra no disposto no art. 74 da Lei Municipal nº/ 13.104/2007.   

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - Matrícula 127.207-1 Respondendo pela Diretoria do DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: PMC.2018.00037848-12
 Interessado: Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. 
Boldrini
 Cód. Cartográfico: 3423.13.57.0199.01001   
 Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo  aos dispo-
sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal  nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167  da Lei 5.172/66-CTN,  reconheço o 
direito ao crédito tributário  apurado no montante de  382,3277   UFIC ,  decorrente 
dos recolhimentos efetuados a título de IPTU dos exercícios  de 2017 e 2018, relativos 
ao imóvel de código cartográfi co nº  3423.13.57.0199.01001 , conforme Parecer Fiscal 
nº 1113974,  nos termos do art. 44 da Lei Municipal nº 13.104/07, remetendo os autos  
ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas  as disposi-
ções dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários , posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 
4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. 

 Campinas, 26 de dezembro de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula 108.674-0 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: PMC.2018.00042553-68
 Interessado: Caixa Econômica Federal
 Cartográfico: 3244.12.40.0547.01001   
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI/ Restituição de Crédito Tribu-
tário - ITBI
 Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposição  do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº  13.104/07,  determino  
o cancelamento do lançamento do ITBI,  constituído através da Guia nº 759369, por 
restar comprovada a não  consolidação de propriedade do imóvel cadastrado sob códi-
go cartográfi co  nº  3244.12.40.0547.01001 , em nome da requerente, nos termos da  Lei 
nº 12.391/05; e consubstanciado nas disposições dos arts. 42 e 44 da  Lei nº 13.104/07 
e do art. 168, I, do CTN,  reconheço o direito ao crédito de 15.486,5363 UFIC  em 
face do recolhimento indevido a título de ITBI através da GER nº 759369, pagamento 
efetuado em 29/10/2018,  cuja repetição do indébito tributário fica condicionada 
 à  inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, conforme  no art. 
168, I, c.c. art. 165 da Lei Federal nº 5.172/1966 - CTN, e  artigos 42 a 45 da Lei nº 
13.104/07, devendo o interessado aguardar ser  comunicado das providências a serem 
tomadas. Deixo de recorrer à Junta  de Recursos Tributários, posto que a referida de-
cisão não se enquadra  nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. 

 Campinas, 07 de janeiro de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - Matrícula 127.207-1 Respondendo pela Diretoria do DRI/SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
  

  Protocolo: PMC.2018.00001863-96 
 Interessado: Antonio Castro Lyrio de Almeida 
 Código Cartográfico: 3434.12.16.0287.01001 

  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 21da 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  REVISÃO DE IPTU para 2018, haja vista o lançamento estar corre-
tamente  constituído, pois o aumento do imposto é decorrente de alteração  legislativa 
na Planta Genérica de Valores e o requerente não ter  apresentado elementos fáticos 
ou jurídicos válidos para o pleito, pois  não ocorreu anexação de documentos aptos 
a corroborar o alegado ou,  ainda, contestações objetivas aptas a apontar inexatidões 
nos elementos  cadastrais utilizados para a constituição dos lançamentos contestados,  
pois o lançamento deve ser baseado em parâmetros descritos em lei,  ademais, não 
se apresenta, no presente caso, a exceção prevista no art.  16-A §2º da Lei Municipal 
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 janeiro de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
  

  Protocolo: PMC.2018.00022471-98 
 Interessado: ODILA FERNANDES DA SILVA FERREIRA 
 Código Cartográfico: 3414.14.70.0358.01001 
  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º,inciso I da  lei Muni-
cipal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art.  58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do  Departamento de Receitas Imobiliárias, 
INDEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE  IPTU PARA APOSENTADO/PENSIO-
NISTA para 2019, haja vista o requerente não  atender os requisitos descritos no rol 
taxativo para a concessão da  isenção pleiteada, em especial, por possuir o requerente 
ou cônjuge  participação em Pessoa Jurídica, contrariando o disposto no §6º do Art.  4º 
da Lei Municipal 11.111/01.
 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 janeiro de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
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 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
  

  Protocolo: PMC.2018.00005565-84 
 Interessado: FAIZEL ISMAIL HATIA, MARIA LUISA DE ANGELIS PIRES 
BARBOSA 
 Código Cartográfico:3413.62.05.0186.01001 
  De acordo com o encaminhamento pelo setor competente  para a instrução dos autos, 
fundamentado no art 23da lei Municipal nº  11.111/01 e alterações, atendendo o dis-
posto nos art. 58, 66, 69 e 70 da  Lei Municipal nº 13.104/07 e na IN 003/2017 do DRI, 
atendendo  o disposto no Decreto 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014,  
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2018, tendo em 
vista que  a alegação de que a lei que alterou o tributo deveria ser ordinária e  não 
complementar é incabível em discussão em sede administrativa de  impugnação, não 
havendo amparo legal para tal discussão, pois a lei foi  devidamente aprovada pelo 
poder legislativo e sancionada pelo executivo,  estando em pleno vigor, sendo que 
qualquer decisão no sentido de negar  vigência da lei municipal seria nula por força do 
disposto no art. 89 da  lei municipal 13.104/2007. Porém, haja vista a documentação 
apresentada  pelo requerente apontar para classifi cação diversa da constante no  Ca-
dastro Municipal, determino o cancelamento dos lançamentos  originalmente consti-
tuídos reemitindo-os para que constem NRH6, mantendo os demais dados cadastrais e 
 determino ainda que seja retificado o lançamento d  o exercício 2019 originalmen-
te constituído nos mesmos moldes da decisão para 2018,  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 pará-
grafo único, c.c. 173, I, do CTN,  consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 
11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07. 
  Eventual pagamento de obrigação tributária  decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para  fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do  art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do  contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo  imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à  Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente de-
cisão 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 janeiro de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
    Protocolo: 2018.00005593-38 
 Interessado(a): TAIZE MACHADO GONÇALVES 
 Código Cartográfico: 3262.52.11.0186.00000 
  Com base na manifestação do setor competente pela  instrução dos autos e aten-
dendo às disposição do artigo 66, combinado  com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 
e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN  003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, 
 deixo de conhecer  do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para  o 
imóvel acima identifi cado, pois foi protocolizado por pessoa não  legitimada para o 
pleito e mesmo após regularmente notifi cado a  apresentar os documentos que o legi-
timassem quedou-se inerte ou não  atendeu a notifi cação de maneira a sanar o vício 
processual,nos termos  do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14,  
fi cando  o requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração  da  
decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do  não conhe-
cimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições  do parágrafo único do 
art. 83 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 artigo 
74 da Lei  13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: PMC.2017.00039361-75 -  
 Interessado: Joyce de Oliveira Ferreira 
 Cartográfico: 3343.51.65.0517.01001 
 Assunto: Cancelamento de Créditos Tributários - Duplicidade de lançamentos 
tributários 
 Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e  atendendo 
às disposição do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos  artigos 69, 70 e 82 da 
Lei nº 13.104/07,  determino o   cancelamento   dos   créditos tributários referentes ao 
lançamento de IPTU   e Taxas Imobiliárias  do exercício de  2015,   emissão jan/2015 , 
para o imóvel codifi cado sob cartográfi co nº  3343.51.65.0517.01001  ,  em face da du-
plicidade de lançamentos, conforme Pareceres nºs 0434739 e 0442147.  Deixo de re-
correr   à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão  não 
se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo  artigo 74 da Lei 
13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 

 Campinas, 30 de outubro de 2017 
 MARLON DE SOUSA 

 AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula 108.674-0 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO - CSCM 

  
  Assunto:  Notifi cação de Lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obri-
gação tributária de natureza acessória, nos termos do artigo 56 da Lei nº 12.392/2005, 
e detalhado em cada AIIM Acessório mencionado na tabela a seguir:

INSCRIÇÃO 
MOBILIÁRIA NOME AUTO DE 

INFRAÇÃO

VALOR
PROTOCOLO 

GERALUFIC

269.921-4 MELIS & MELIS SERVIÇOS MÉDI-
COS LTDA 007181/2019 300,0000 19/03/00339

 Descrição:  deixar de comunicar à Administração Tributária dentro de 30 (trinta) dias, 
contados da ocorrência, o encerramento de suas atividades.  
    Capitulação Legal:         Infração        : art. 43, inciso II, da Lei 12.392/2005; Penalidade: art. 56, 

inciso VI, alínea "a", da Lei 12.392/2005.    
    O contribuinte poderá agendar data e horário para vista do processo,           através da inter-
net, no endereço eletrônico         www.campinas.sp.gov.br/sac-portaaberta        no link Servi-
ço de Atendimento ao Contribuinte (SAC), informando necessariamente todos os da-
dos solicitados, conforme previsto n            a             Instrução Normativa nº 002/2014 - DCCA/SMF.      
      O prazo para eventual impugnação de lançamento é de 30             (trinta) dias, contados do 3º 
(terceiro) dia após a                        publicação do presente edital e poderá ser apresentada mediante 
requerimento no protocolo geral desta Prefeitura.       
       

 CARLOS WU 
 AFTM/CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO - CSCM 

 NOTIFICAÇÃO 
  Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 140/2018 e artigos 21, IV, 22, III e 23, 
parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as empresas (ME e EPP) abaixo 
identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional  como 
empresa em início de atividade , tendo em vista que a opção pelo referido regime nesta 
modalidade deu-se intempestivamente, prazo superior aos 30 (trinta) dias contados do 
último deferimento de inscrição, previsto no § 5º inciso I, do artigo 6º da Resolução 
nº 140/2018 do CGSN. Os interessados poderão impugnar o presente Termo de In-
deferimento no prazo de 30 (trinta) dias, contados nos termos do inciso III do artigo 
22 da lei municipal 13.104/2007, devendo ser observado que a impugnação feita em 
desacordo com as exigências relacionadas no Formulário de Requerimento Único do 
DRM/SMF, acarretará nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Instrução Nor-
mativa 01/2009 em o não conhecimento da peça impugnatória e o arquivamento do 
respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA
DATA  DE INSCRIÇÃO  NO CADAS-

TRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL 
-CCM

31.407.222/0001-57 CJ-TELEATENDIMENTO LTDA 04/09/2018

31.349.028/0001-62 SM COMERCIAL WANLONG LTDA 10/09/2018

 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
 Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 140/2018 e artigos 21, IV, 22, III e 23, 
parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as pessoas jurídicas portado-
ras do CNPJ abaixo identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo 
Simples Nacional, por incorrerem na falta de inscrição no Cadastro Mobiliário desta 
Prefeitura, conforme exigência prevista no artigo 19, incisos I, II, III, IV e V, da Lei 
Municipal nº 12.392/05, alterada pela Lei nº 13.519/08, artigo 17, inciso XVI, da lei 
complementar 123/2006, alterado pelo artigo 2º da lei complementar 139/2011 e ar-
tigo 6º, § 5º, I da Resolução CGSN nº 140/2018. O interessado, após efetuar a devida 
inscrição municipal, deverá, caso queira ingressar no Simples Nacional, fazer nova 
opção, respeitado os prazos e procedimentos previstos no § 5º, I, e § 7º do artigo 6º da 
Resolução nº 140/2018 do CGSN.

CNPJ NOME_EMPRESARIAL

32.034.843/0001-03 RITA DE CASSIA F. OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI

32.247.837/0001-26 OLV CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

32.316.702/0001-75 STUDIO TRI ARQUITETURA E DESIGN LTDA

32.316.181/0001-56 MARIZILDA ANTUNES TRINDADE COSTA CORRETORA DE SEGUROS

32.313.655/0001-06 INOVE CURSOS DE GRADUACAO E POS GRADUACAO LTDA

32.123.498/0001-76 EDMUNDO RIAN GONZAGA
  

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
  

 Protocolo: 2013/03/10084
  Contribuinte: Banco Santander (Brasil) S/A
Assunto: Impugnação do lançamento de ISSQN - AIIM nº 002321/2013
Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104 / 2007, com 
fulcro na manifestação do setor competente e nos demais elementos acostados aos 
autos,  conheço  da impugnação porque regular e tempestiva.  Indefiro a peça impug-
natória  e mantenho na integralidade o lançamento tributário, uma vez que restou de-
monstrado que o mesmo obedeceu todas as determinações legais, em especial obser-
vando os requisitos constantes nos artigos 31, da Lei Municipal nº 13.104/2007 e 142 
da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional. No mérito, os valores de base de 
cálculo apurados se referem à prestação de serviços enquadrados nos subitens 15.02 
e 15.10 da Lista Anexa à Lei Municipal nº 12.392/2005, porquanto as atividades de-
monstram serviços relativos a cobranças ou manutenção de contas ativas ou inativas.

 Protocolo: 2013/03/10050
  Contribuinte: Banco Santander (BRASIL) S/A
Assunto:  Impugnação de Lançamento de ISSQN -  AIIM nº 002272/2013 
Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104 / 2007, 
com fulcro na manifestação do setor competente e nos demais elementos acostados 
aos autos,  conheço  da impugnação porque regular e tempestiva.  Indefiro a peça im-
pugnatória  e mantenho na integralidade o lançamento tributário, uma vez que restou 
demonstrado que o mesmo obedeceu a todas as determinações legais, em especial os 
requisitos constantes nos artigos 31, da Lei Municipal nº 13.104/2007, 142 e 173, I da 
Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional. No mérito, os valores de base de cál-
culo apurados correspondem às tarifas cobradas e se referem à prestação de serviços 
relacionados a operações de câmbio em geral, enquadrados no subitem 15.13, da Lista 
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Anexa à Lei Municipal 12.392/05. 

Protocolo: 2015/03/17707
Contribuinte: Rede de Educação Rossello - Reducar
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes nos 
autos, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, DEFIRO o pedido com a extensão do reconhecimento da imunidade 
tributária para o ISSQN incidente sobre os serviços de educação infantil e ensino 
fundamental, previstos no subitem 8.01 da lista de serviços anexa à Lei Municipal nº 
12.392/05, relativamente aos CNAE nº 8511-2/00-00, 8512-1/00-02, 8513-9/00-07, 
8513-9/00-02, a partir de 01/01/2013, conforme art. 58, § 2º, da Lei Municipal nº 
13.104/07, haja vista que a interessada se constitui em instituição de educação sem fi ns 
lucrativos, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “c” e § 4º da Constituição Federal 
e atende ao art. 14 do CTN.

 Protocolo nº:  2018/03/00231
 Interessado  :  Banco Santander (Brasil) S/A
 Assunto:  Impugnação de Lançamento de ISSQN - AIIM nº 003267/2018
Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
fulcro na manifestação do setor competente e nos demais elementos acostados aos 
autos,  conheço  da impugnação porque regular e tempestiva.  Indefiro a peça impug-
natória  e mantenho na integralidade o lançamento tributário, uma vez que restou 
demonstrado que o mesmo obedeceu todas as determinações legais, em especial os 
requisitos constantes nos artigos 31 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e 142 da Lei 
nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional. No mérito, a base de cálculo apurada 
se refere à prestação de serviços enquadrados no subitem 10.02 da Lista Anexa à Lei 
Municipal nº 12.392/2005.

 Protocolo: 2013/03/10051
  Contribuinte: Banco Santander (BRASIL) S/A
 Assunto: Impugnação de Lançamento de ISSQN -  AIIM nº 002273/2013
 Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104 / 2007, 
com fulcro na manifestação do setor competente e nos demais elementos acostados 
aos autos,  conheço  da impugnação porque regular e tempestiva.  Indefiro a peça im-
pugnatória  e mantenho na integralidade o lançamento tributário, uma vez que restou 
demonstrado que o mesmo obedeceu a todas as determinações legais, em especial, 
observando os requisitos constantes nos artigos 31, da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
142 e 173, I da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional. No mérito, os valores 
de base de cálculo apurados correspondem às comissões cobradas referentes a pres-
tação de serviços enquadrados no subitem 15.08 da Lista Anexa à Lei Municipal nº 
12.392/2005, no período de 04/2008 a 12/2012, porquanto as atividades demonstram 
serviços relativos a emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fi ança, anu-
ência e congêneres.  
 

 JOÃO HENRIQUE MARCELINO 
 Respondendo pelo Departamento de Receitas Mobiliárias/SMF - Portaria nº 90950/2018 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 PORTARIA DE DESIGNAÇÃO 
  

 O Secretário Municipal de Habitação e  Presidente do Fundo de Apoio à População 
de Sub-Habitação Urbana -  FUNDAP, no uso de suas atribuições consoante art. 4º da 
Lei 14.609/13  que deu nova redação ao inciso I do artigo 4º da Lei 4.985/80 e, em ob-
servância ao estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 19 do Decreto 20.138/2019 que dispõe 
sobre normas de execução orçamentária e fi nanceira do exercício de 2019,  DESIGNA  
como servidor responsável pela segunda assinatura nos serviços previstos nos incisos 
I a XI, o  Engº Civil Waldir Innarelli, matrícula 29021-01 , lotado na Secretaria de 
Habitação com função de apoio técnico junto ao fundo. 
 1. Publique-se 
  2. Encaminhe-se ao servidor para ciência, anotações e  instrução, no que couber, aos 
procedimentos administrativos  relacionados ao fundo

(Processo SEI SEHAB 2019.00000523-65) 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR 
  

 

 Prot.:    1972  /0/  13388   -   Otavio Bernardes 
 Diante da análise efetuada,  AUTORIZO  a certidão de Parcial Teor, requisitada atra-
vés do protocolado 2018/10/41547, tendo Bona Viridia Consultoria em Negócios 
Ltda, 30 (trinta) dias a partir de 09/01/2019 para a retirada das cópias requisitadas, 
conforme art. 11 do Decreto nº 18.050, de 01 de agosto de 2013.
 

 ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

   

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  Solicitação Semurb On-line: nº 3302
Protocolo: 2018/99/678
Proprietário: REINALDO LUIS FOCHI
Decisão: DEFIRO PROJETO DE Ampliação de Área Construída
 
 EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC N°110/15-ARI 
PROT.19/11/77 GUSTAVO THOMAZ FARAH - PROT.19/11/78 PETRUCCI 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 DEFERIDOS
 PROT.18/11/16454 AFG INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓ-
VEIS LTDA - PROT.18/11/15875 A. YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA - PROT.18/11/16119 LAIS MACHADO COSSERMELLI - PROT.18/11/15890 
A. YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - PROT.18/11/16120 SA-
MUEL FREIRE LEMOS - PROT.18/11/15889 A. YOSHII ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - PROT.18/11/15874 A.YOSHII ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA - PROT.18/11/15047 NATALINA SUMIYO OKURA AOKI - 

PROT.18/11/13946 VANESSA CLAUDIA DE LIMA PENTEADO - PROT.18/11/7799 
SIDNEY ANDREA LUCHI - PROT.18/11/12404 MIGUEL SOARES DA COSTA - 
PROT.18/11/14411 ANTONIO JOSÉ ROSSI - PROT.18/11/14412 ANTONIO JOSÉ 
ROSSI - PROT.18/11/14413 ANTONIO JOSÉ ROSSI - PROT.18/11/14414 ANTO-
NIO JOSÉ ROSSI - PROT.18/11/15730 ANTONIO ALBERTO TREVILLATO - 
PROT.18/11/10572 MARLENE MAZIN CENTIOLI - PROT.18/11/15093 MARIA 
APARECIDA ROSA GAVAZONI - PROT.18/11/9490 EVERSON CARLOS ROSSI - 
PROT.18/11/7088 JOSÉ CARLOS APARECIDO DA FONSECA - PROT.18/11/9321 
CLÉBER PEREIRA DE SOUZA

 DEFIRO RECURSO 
PROT.18/11/11385 JOBE KUDO - PROT.18/11/8952 FRANCISCO DE ASSIS MA-
TOSO VILLAS BOAS 

 INDEFERIDOS 
PROT.18/11/8596 IRINEU PEREIRA PIMENTA - PROT.18/11/14134 G10 ARQUI-
TETURA E URBANISMO

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.18/11/15683 JOSE ADOLFO QUEIROZ - PROT.18/11/15258 ADEQUIMA-
RO GONÇALVES DA SILVA - PROT.18/11/12770 HESA 176-INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT.18/11/5109 IGREJA EVANGELICA PENTECOS-
TAL MANANCIAL DE ÁGUAS VIVAS - PROT.18/11/2329 CARLOS PEDROSO 
DE CARVALHO FILHO - PROT.18/11/11419 SERNOG-COMÉRCIO E PARTICI-
PAÇÕES LTDA - PROT.18/11/14262 WALTERNEY DE MELO - PROT.18/11/14815 
JOEL KREPK JUNIOR - PROT.18/11/14864 SAMARA BARACAT SAMARA - 
PROT.18/11/15295 CLAÚDIA MARIA FREIRE RHORMENS - PROT.18/11/13311 
QG PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.18/11/11192 JANDIRA APARECIDA DE AS-
SIS - PROT.18/11/11410 JOSÉ GUSTAVO ALBANEZ PIRES - PROT.18/11/12687 
LUIZ FERNANDO MARUCCI BACCIN - PROT.18/11/14934 LTD-ADMINISTRA-
ÇÃO E COMERCIO LTDA - PROT.18/11/12794 VITOR MANUEL VIEGAS DOS 
SANTOS - PROT.18/11/13758 HIDEKI IWAI - PROT.18/11/11022 RENATO HER-
MES LIMA JUNIOR - PROT.18/11/10757 DANIELA DIOGENES DE CARVALHO 
- PROT.18/11/13999 JOSE MARINHEIRO DE LIMA - PROT.18/11/11873 MARIA 
DA GRAÇA GARGANTINI - PROT.18/11/15529 ALOYSIO CAMPOS PINTO 
FILHO - PROT.18/11/13540 ANTONIO EDUARDO CARDOSO DE MORAIS - 
PROT.18/11/10427 HELOISA RUBIN PADOLSKY - PROT.18/11/16248 FLAVIO 
FABIANO OLIVEIRA MARQUES - PROT.18/19/54 AZUL EMPREENDIMENTOS 
- PROT.18/11/16343 RAQUEL CASARIN - PROT.18/11/12194 ARCHIDEAL PRO-
JETOS LTDA-ARQ. DENISE SATIE OGASSAWARA - PROT.18/11/15918 IGREJA 
DO NAZARENO EBENEZER - PROT.18/11/14015 CCISA50 INCORPORADORA 
LTDA

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS NO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.15/99/151 SERGIO PAULO GERIM - PROT.14/99/28 SONIA DE FÁTIMA 
ALBERCI COSTA - PROT.17/99/26 LUCIANO RICARDO EMIDIO E SILVA - 
PROT.17/99/91 LUIS ANTONIO DIAS MACHADO - PROT.18/99/13 ANDRE 
SANCHES DE ARAUJO - PROT.17/99/812 - PROT.14/99/19 RODRIGO AUGUS-
TO ROSOLEN - PROT.18/99/69 PLINIO AUGUSTO RUIZ

 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS 
PROT.18/11/15898 RAFAEL CARDOSO CARRERO

 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.18/11/16356 JOÃO AMORIM MOREIRA - PROT.18/11/15780 FERNANDO 
ROSSI JACOBUCCI 

 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS 
PROT.18/11/12675 ANTONIO CARLOS DA SILVA - PROT.18/11/14512 CELSO 
PRIMI - PROT.18/11/15495 DEYSE PAIVA DE OLIVEIRA 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 ENG° CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  CANCELA-SE O A.I.M N°4088 (16/11/13295 BRAULIO EVANDRO DA SILVA) 
PROT.17/10/19259 BRAULIO EVANDRO DA SILVA

 COM BASE NO DECRETO 18.50/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO 
PARA CONCEDER CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR, DO PROTOCOLO 
N°1952/0/11693, A PARTIR DA FOLHA 152. 
PROT.18/10/42258 MAGAZINE DEMANOS LTDA

 DEFERIDOS 
PROT.18/11/15571 AMERICAN TOWER DO BRASIL-CESSÃO DE INFRAES-
TRUTURA LTDA 

 INDEFERIDOS 
PROT.18/11/3509 PIZZARIA DISCO DE OURO LTDA - PROT.18/11/10462 ADE-
MILSON ROBERTO VALENTINO PARUSSOLO - PROT.15/11/7709 OXICAM 
GASES LTDA - PROT.17/11/13577 PADARIA E CONFEITARIA NOVA TAQUA-
RAL LTDA

 CONCEDIDO PRAZO DE 10 DIAS 
PROT.14/11/5152 DAGLIO BAR E RESTAURANTE LTDA-ME - A.I.M. 
N°3155PROT.04/11/8015 SM OBRAS E PROJETOS (CONJ. RES. POPULAR E 
CENTRO COMUNITÁRIO AMAZONAS) - A.I.M. N°2813 
PROT.14/11/5007 CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISA DA MATA - A.I.M 
N°28108
PROT.12/11/8459 CPCIP COODENADORIA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊN-
DIO E PÂNICO (CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LUCIA) A.I.M. N° 3528
PROT.14/11/1968 CONDOMINIO CAMPO DOS GIRASSOIS - A.I.M. N°3170
PROT.14/11/21799 RAIA DROGASIL S/A A.I.M. N°1560
PROT.16/11/359 COMÉRCIO DE MÓVEIS IRMÃOS SANTANA - A.I.M N°3175 
PROT.17/156/3443 COORD. SET. DE FISCALIZAÇÃO/SEMURB (CONDOMI-
NIO EDIFICIO GIOLANDA GIORDANO) - A.I.M. N°28116
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 ENG° MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
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 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBA-
NO 
  Solicitamos dos interessados dos protocolos abaixo relacionados, que entrem em 
contato através do telefone 2116 - 0240 para o agendamento do seu comparecimento 
junto ao respectivo Departamento, para tratar de assunto relacionado a sua solicitação, 
sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de 
junho de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 
 Setor de Expediente 
  Prot. 1982/00/23282 - Comunidade Assistencial e Religiosa
 

 CAROLINA BARACAT N. LAZINHO 
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO  

   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO  
 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 
 Setor Conversão Banco de Dados 
  Prot. 2018/11/12597 - Douglas Luz de Souza
  Prot. 2018/11/15122 - Cleber Pereira
  Prot. 2018/11/15121 - Cleber Pereira
  Prot. 2018/10/35639 - Kalatec Automação LTDA
 Setor de Certidão 
  Prot. 2018/10/41516 - Maira Cassia Vieira
  Prot. 2018/10/41351 - Chika Ambrose Ifekaibeya
  Prot. 2019/10/00073 - Sandra Regina Parada
  Prot. 2019/10/00086 - Manoel Afonso de Vasconcellos Filho
 Coordenadoria Setorial de Laudos e Desenhos Técnicos 
  Prot. 2018/10/41404 - Sociedade Campineira de Educação e Instrução 

 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO 
 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 

   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 
 Setor de Expediente 
  Prot. 2018/10/41093 - Alexandre da Silva Miguel
 

 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO 
 CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO   EGDS - PROGRAMAÇÃO 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta programa-

ção para Fevereiro/2019 
 
  Curso:    Uma transformação   LEAN    na administração pública 
 
  TEMA:  Introdução ao Lean Thinking, mapeamento de fl uxo de valor e pensamento 
A3.
 OBJETIVO :  1.  Apresentar conceitos e ferramentas da metodologia Lean no dia a 
dia do servidor Público.
  2. Capacitar os participantes para que efetuem a aplicação prática dos conceitos e 
ferramentas Lean em processos atuais da administração Pública.  
 CONTEÚDO :  Introdução ao Lean Thinking. Conceitos e Dinâmicas / Mapeamento 
de Fluxo de Valor Estado Atual - Aplicação Prática / Desenho do Estado Futuro e A3 - 
Aplicação Prática / Apresentação de Resultados dos Trabalhos e conclusão 
 PÚBLICO ALVO:  Profi ssionais interessados em fazer a diferença no dia a dia de 
seu trabalho, incomodados com a burocracia e altos índices de retrabalho, buscando 
aprender formas de simplifi car processos e melhorar o valor agregado ao cidadão. 
Após a pré-inscrição dos candidatos e envio dos  projetos sugeridos para  aplicação 
prática, será realizada uma avaliação  pelo instrutor junto a  equipe da EGDS. Após 
esta etapa, serão  confi rmadas as inscrições. 
 
 INSTRUTOR:  Sivaldo Donizetti Teodoro - Diretor do Departamento de Informa-
tização da Prefeitura de Campinas (DEINFO). Profi ssional com mais de 25 anos de 
carreira em empresas nacionais e multinacionais, como IBM, Norte Networks, British 
Telecom, Fox Conn, CNPEM e IMA. Atuou na IMA , onde iniciou a implantação da 
metodologia LEAN, assumindo a liderança pelo projeto.
 Datas:  13, 20 e 27 de fevereiro, 03 de abril (quarta-feira)
 Horário:  das 8h30 as 16h30
 C  arga Horária  :  28 horas  
 L  ocal  :  Sala de Treinamento da EMDEC - Rua Dr. Sales de Oliveira, 1028 - Vila 
Industrial

  Inscrições:    https://cursosegds.campinas.sp.gov.br 
   Informações:    19 2116-0335
   E-mail:    egds.secretaria@campinas.sp.gov.br 

   Lembre-se da inscrição consciente: após ter realizado sua inscrição, caso não possa 
participar, favor avisar a equipe da EGDS com dois dias de antecedência do início 
do curso, prazo necessário para que a vaga seja ofertada a outros servidores em lista 
de espera. Assim você também evitará bloqueios para futuras inscrições.   
 
 

 Campinas, 07 de janeiro de 2019 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenadora da EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de  Recursos Humanos 
   

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 004/2014) 

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

Cargo: ESPEC.CULT.TUR.MUSEOLOGIA
Nome: SHARI CARNEIRO DE ALMEIDA
Avaliação Médica: APTO
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
  MARCELO DE MORAIS 

  DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS. 

 Autorizo o cancelamento da Licença-Prêmio da servidora abaixo relacio-
nada: 

 Nome: Rosemary Poppi Amantéia
Protocolo: 2006/10/23445
Agendamento: 02/01/2019
Inicialmente publicada em: 28/12/2018
 

 ELIZABETE FILIPINI 
 Secretária Municipal de Recursos Humanos 

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO 
  

 PORTARIA N.° 91223/201  9 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2019/10/364, pelo presente,
 RESOLVE 

 Revogar a partir de 07/01/2019, os efeitos da portaria 91178/2018, que designou o 
Sr PAULO BOGIKIAN  GIGLIO, matrícula n º 4303- EMDEC, para responder pela 
Secretaria Municipal de Transportes, durante o afastamento por férias do Sr. CARLOS 
JOSÉ BARREIRO, matrícula n º 132148-0, que reassumiu o cargo.

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
COMUNICA: 

  
  SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

 Protocolo:  2018 / 10 / 42015
 Requerente:  DEBORAH LORENZ WENZEL

  Diante da análise efetuada  DEFIRO  a solicitação de cópia de inteiro teor do proto-
colo  2018/7/3431 , fi cando o (a) requerente notifi cado (a) do prazo de 30 (trinta) dias 
a partir de  08/01/2019,  para a retirada do mesmo, conforme artigo 11 do Decreto nº 
18.050 de 01 de Agosto de 2013.
 

 Campinas, 07 de janeiro de 2019 
 MÔNICA REGINA P.T. MACEDO NUNES 

 Respondendo Interinamente pelo DEVISA 
   

 O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
COMUNICA: 

    DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REGIONAL NORTE COMUNICA: 
  Protocolo : 2016/60/5219 
  Interessada:  CARMEN LUCIA SPALLETTA 
  Assunto:  FISCALIZAÇÃO/AUTO 

  Pelo presente, a Sra Carmen Lucia Spalletta, inscrita no CPF 119.364.728-21, resi-
dente à Rua Antônio Rodrigues de Carvalho, 218 Bairro Vila Proost de Souza, nesta 
cidade de Campinas,  fica notificada a recolher multa no valor de 1.703,73 (Hum 
mil setecentos e três reais e setenta e três centavos)  conforme inciso III do art. 112 
da lei Estadual 10.083/98. A Sra. Carmen Lucia Spalletta será considerada efetivamen-
te notifi cadado recolhimento de multa 5 (cinco) dias após a presente publicação, con-
forme o inciso II Art. 138 da Lei Estadual 10.083/98 e não recolhida a multa no prazo 
de 30 dias, o processo administrativo será encaminhado ao órgão competente para 
cobrança judicial, conforme parágrafo único do art. 130 da Lei Estadual 10.083/98. 
 

 Campinas, 07 de janeiro de 2019 
 MÔNICA REGINA P.T. MACEDO NUNES 

 Respondendo Interinamente pelo DEVISA 
   

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

  Protocolo: 18/07/08934 PAS 
  Interessado: FARMA VIVA CAMPINAS
  CNPJ/ CPF: 21.508.666/0001-25
  Assunto: DEFESA/RECURSO
  DEFERIDO DILAÇÃO DE PRAZO 

 Protocolo: 18/07/07657 PAS 
  Interessado: PH DERMA COM. E IMP. DE COSMÉTICOS LTDA
  CNPJ/ CPF: 24.607.973/0001-51
  Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
  INDEFERIDO 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 ANA LAURA T Z BORTOLLI 

 COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
   

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

À SAÚDE comunica: 
  Protocolo: 18/07/08545 PAS  
  Interessado: SELF CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA
  CNPJ/ CPF: 27.864.642/0001-95
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  Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
  DEFERIDO COM CONDICIONANTES

 Protocolo: 18/07/07925 PAS  
  Interessado: CLINICA DR. ROBERTO FRANCO DO AMARAL NETO LTDA
  CNPJ/ CPF: 26.742.084/0001-22
  Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
  INDEFERIDO

 Protocolo: 18/07/07645 PAS  
  Interessado: ANGELS LIFE RESIDENCIAL DE IDOSOS S/S LTDA - EPP
  CNPJ/ CPF:13.863.343/0003-93
  Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
  DEFERIDO COM CONDICIONANTES

 Protocolo: 18/07/07758 PAS  
  Interessado: ANGELS LIFE RESIDENCIAL DE IDOSOS S/S LTDA - EPP
  CNPJ/ CPF:13.863.343/0002-02
  Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
  DEFERIDO COM CONDICIONANTES

 Protocolo: 18/07/07646 PAS  
  Interessado: ANGELS LIFE RESIDENCIAL DE IDOSOS S/S LTDA - EPP
  CNPJ/ CPF: 13.863.343/0005-55
  Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
  DEFERIDO COM CONDICIONANTES
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

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

À SAÚDE comunica: 
  Protocolo: 18/07/08083 PAS 
  Interessado: TANUMA & SANTANA DROGARIA LTDA ME 
  CNPJ/ CPF: 24.418.524/0001-65
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
  DEFERIDO  

 Campinas, 28 de dezembro de 2018 
 CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS comunica: 

  Protocolo: 18/07/08805 PAS 
  Interessado: BAR E LANCHONETE QUAGLIO & DIBBERN LTDA
  CNPJ/ CPF: 00.677.789/0001-10
  Assunto: DEFESA/RECURSO 
  FICA LIBERADO O ESTABELECIMENTO SUPRACITADO, SITUADO À RUA 
BARBOSA DE ANDRADE, 418, JARDIM CHAPADÃO, COM ATIVIDADE DE 
RESTAURANTE, CONFORME TERMO 80456 

 Campinas, 03 de janeiro de 2019 
 ANA LUCIA MONTINI  RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  

 Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado  a  canalizar e direcionar o escoamen-
to das águas pluviais  por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, 
de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos 
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º  item 
III,  sob pena de multa.

Protocolo: 2005/10/17684 - Proprietário: Jose Teago de Santana - Av. Justiniano de 
Melo Franco - lote  011 -  quadra   68 -  quarteirão 03640 - do loteamento Jardim 
Campos Eliseos. 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
  

 Fica o proprietário abaixo relacionado, autuado  por  persistir na infração de não ca-
nalizar e direcionar o escoamento das águas pluviais, por meio de canaleta aberta 
impermeabilizadas ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas 
pluviais, de modo a não causar danos às propriedades vizinhas , para  no prazo de 10 
(dez) dias interpor defesa por escrito a contar da data da publicação, conforme   Lei   
nº   11468/03, art. 5º:

Protocolo: 2014/70/03564 - Proprietário: Antonio Gonçalves Sobrinho - Rua Profes-
sor Fernando Curcio - lote 031 - quadra  X - quarteirão 09293 - do loteamento Parque 
Residencial Vila União.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 
 

 Protocolo    nº   2017/10/00597 
 Interessado:  Fundação Gerações 

 Assunto:  Levantamento Planialtimétrico / Diretrizes Urbanísticas 

 Convocação 

 Para prosseguimento da análise, por parte da SVDS, solicitamos o comparecimento 
do interessado, seu representante legal ou responsável técnico, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir desta publicação, para complementações e/ou correções no 
Levantamento Planialtimétrico. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 
14h00 às 17h00, mediante ao agendamento pelo telefone 2116-8485.  
  
 

 Campinas, 07 de janeiro de 2019 
 PHILLIP DE SOUZA CARDOSO 

 Engenheiro Ambiental Matrícula: 123.000-0 CPGA/DVDS/SVDS  
   

 DEPARTAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 

 

 Protocolo nº:  2018/19/011  Interessado:  Ecopark S/A
 Assunto:  Levantamento Planialtimétrico/Diretrizes Urbanísticas -z EHIS-COHAB

 CONVOCAÇÃO 

  Para prosseguimento da análise, por parte da SVDS, solicitamos o comparecimento 
do interessado, seu representante legal ou responsável técnico, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados desta publicação, à Av. Anchieta nº 200, 19º andar, para tratar 
de assuntos relativos à gleba objeto do presente protocolado, sob pena de arquivamen-
to do processo, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 19.173/16.  O atendimento 
  pelo   técnico   que subscreve esta convocação  é feito de segunda a sexta-feira, das 
14h00 às 17h00,   mediante ao  agendamento pelo fone 2116-  848  7  .  
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 CLAUDIO PACHECO  

 GEÓGRAFO   
   

 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE 
CAMPINAS  COMDEMA 

 ATA DA 201ª  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO PLENO   
29/11/2018 

 

 Reuniram-se os membros titulares e suplentes do COMDEMA - CONSELHO MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMPINAS regularmente CONVOCADOS para 
a 201ª Reunião Ordinária realizada em 29 de novembro de 2018 (quarta-feira) às 
14:30h e término às 17h00 no Salão Vermelho do Paço Municipal (Av. Anchieta nº 
200 - Campinas/SP) para atender a seguinte ORDEM DO DIA: PAUTA INSTITUCIO-
NAL: Apresentação Heloísa F. Fagundes e José Carlos Borges com o TEMA: "Fisca-
lização Ambiental". PAUTA INTERNA: Justifi cativas de ausência; Aprovação da ata 
da 200ª Reunião do Pleno; Fala da Presidência; Abertura do Processo Eleitoral para 
vaga de Presidência e Vice- Presidência (cumprimento do mandato remanescente);
Atualização e Pareceres da Câmara de Licenciamento Ambiental; Atualização e Pa-
receres da Câmara de Planejamento Ambiental; Palavra dos Conselheiros. A reunião 
foi iniciada com a apresentação da Coordenadora Heloisa Fagundes e do José Carlos 
Borges chefe de setor com o tema: "Fiscalização Ambiental em Campinas". A Douto-
ra Pia agradeceu aos palestrantes e apresentou o Doutor Meira que convidou todos 
para o curso preparado pela Fundação José Pedro de Oliveira com o tema Direito 
e Licenciamento Ambiental que será ministrado na PUC Campinas no dia 30/11/18. 
Sobre o horário da reunião, a Presidente chamou uma votação sobre o início das 
reuniões ser as 14h ou 14h30. Em votação, a maioria dos votos elegeu o horário das 
14h00. Passou para item Aprovação da ATA que foi aprovada com três abstenções. O 
conselheiro Francisco da Macrozona 6 sugeriu que todos os membros preenchessem 
uma fi cha após encaminhada para polícia militar e civil para análise de possíveis 
pendências jurídicas. A conselheira Teresa Penteado questionou a falta de transpa-
rência e a falta de esclarecimentos nos documentos sobre a ausência do ex-presidente 
Giovanni. A Sra. Andrea da SVDS informou que o conselho recebeu uma carta pessoal 
do Doutor Giovanni e que foi repassado para o conselho, lembrando que o objetivo 
do COMDEMA são os temas ambientais, especialmente a proteção do meio ambiente. 
A doutora Pia colocou em votação a entrega do documento de antecedentes criminais 
para que, em analogia, se analise as condições frente a Lei da "Ficha Limpa", por 
todos os conselheiros e a prorrogação da data para a convocação da nova eleição do 
conselho aprovado por todos. Informou ainda que na reunião do dia 12/12 o Secre-
tário Rogério Menezes vai apresentar o trabalho da SVDS e do PROAMB. A conse-
lheira Maria Helena solicitou que não haja sobreposição das datas do COMDEMA e 
do Conselho Construtivo da Floresta Estadual da Serra D´água por fazer parte dos 
dois órgãos. Não havendo parecer dos processos on line a discutir a drª Pia deu por 
encerrada a 201ª Reunião Ordinária do COMDEMA e eu, Carlos Alberto Gregio de 
Oliveira lavrei a presente Ata. 

    DRª. PIA GERDA PASSETO 
 Presidente do COMDEMA em Exercício 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 COHAB 
  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE ADITAMENTO 
    Termo de Aditamento nº:  3024/19

 Contratante: Companhia   de Habitação Popular de Campinas
 Contratada: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e   Tecnologia Ltda
 Objeto: Prorrogação   do prazo de vigência do Contrato de suporte técnico e licença 
de uso do   Software CP-PRO DESKTOP V.10.0 - sistema jurídico, com acréscimo de 
mais   cinco licenças.
 Data   da Assinatura: 18/12/18
 Prazo   de vigência: 12 meses (06/12/18 a 05/11/19)
 Valor   Global: R$ 7.731,24
 Protocolado: 4043/08
 Licitação: Dispensa de licitação com base no Inciso   II, § 1° do artigo 24 da   Lei 
Federal nº 8.666/93.
 

 Campinas, 07 de janeiro de 2019 
  VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 
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 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
  MATA SANTA GENEBRA - FJPO 

 EXTRATO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROTOCOLO N.º 2018/61-69 

 COOPERANTE: Fundação José Pedro de Oliveira
COOPERADA: Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do Bra-
sil ("TNC") - CNPJ: 00.104.175/0001-49
OBJETO: O presente termo tem por objeto a cooperação técnica entre as partes para a 
publicação e lançamento conjunto do Documento Técnico para Manejo de Fragmen-
tos Florestais Degradados.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 22 meses
VALOR TOTAL: Sem ônus para a administração
ASSINATURA: 18/12/2018
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 SINVAL ROBERTO DURIGON 

 Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira 
   

 PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS Nº 001/2018 
 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO  MATA DE SANTA 

GENEBRA 
 O Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública, nesta data, a prorrogação do Processo Seletivo de Estagiários, de acordo 
com a legislação pertinente e o disposto no Edital 001/2018, aditivos e anexos.
O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de mais 06 (seis) meses, con-
tado a partir da publicação, no Diário Ofi cial do Município.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 SINVAL ROBERTO DURIGON 

 Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira 

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

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
    ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 

 Protocolo nº.2431/2018 
 - TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.,  para o item 10, no valor total de 
R$4.611,00 (quatro mil, seiscentos e onze reais);
 - Begas Com. e Serviços Ltda.,  para o item 23, no valor total de R$1.156,00 (Um mil, 
cento e cinquenta e seis reais);
 - Artclean Com. De Desc. Ltda.,  para os itens 03, 08, 13, 14, 15 e 20, no valor total 
de R$37.297,00 (Trinta e sete mil, duzentos e noventa e sete reais);
 - Coml. JVD Imp. E Exp. Ltda.,  para os itens 01, 06, 09 e 31, no valor total de 
R$91.815,00 (Noventa e um mil, oitocentos e quinze reais);
 - Fábrica de Artefatos de Látex São Roque Ltda.,  para os itens 25, 26, 28 e 29, no 
valor total de R$2.310,00 (Dois mil, trezentos e dez reais);
 - Cleanpack Coml. Eireli,  para os itens 02, 04, 16, 17, 21 e 22, no valor total de 
R$20.429,15 (Vinte mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos);
 - Francisco Barbosa Sousa 00974239801,  para os itens 18 e 19, no valor total de 
R$15.608,00 (Quinze mil, seiscentos e oito reais);
 - Rodrigo Tonelotto - EPP,  para o item 07, no valor total de R$9.000,00 (Nove mil 
reais);
 - Terrão Com. e Rep. Ltda.,  para os itens 05, 11, 12, 24, 27, 30 e 32, no valor total 
de R$58.415,35 (Cinquenta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e cinco 
centavos).

 ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 2568/2018 
 - E D F de Souza - ME.,  para o item 01, no valor total de R$70.750,00 (Setenta mil, 
setecentos e cinquenta reais).

 ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 2583/2018 
 - Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.,  para o item 01, no valor total de R$2.000,00 
(Dois mil reais).

 Protocolo nº. 2386/2018 
  Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente aquisição de material hospita-
lar/Protrombina, com base no Artigo 25 I da Lei Federal n º 8.666/93.
 - Roche Diagnóstica Brasil Ltda.,  no valor total de R$13.497,28 (Treze mil, quatro-
centos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos).

 Protocolo nº. 2580/2018 
  Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente ao Conserto de 02 Aparelhos 
radiológicos portáteis marca Shimadzu, modelo MUX-1000H, com base no Artigo 25 
I da Lei Federal n º 8.666/93.
 - Shimadzu do Brasil Comércio Ltda.,  no valor total de R$4.000,00 (Quatro mil 
reais).
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 DECISÃO DE RECURSO 
    PREGÃO ELETRÕNICO Nº  73/2018 

 PROCESSO   Nº 1328/2018 
 OBJETO:  Registro de Preços de medicamentos antimicrobiano (enoxaparina 20mg, 
40mg, 60mg e 80mg). 
  Com fundamento em parecer da área técnica, parte integrante desta decisão, e por 
se tratar de questões estritamente técnicas, decido pelo  DEFERIMENTO  PARCIAL 
 do recurso impetrado pela empresa Onco Prod Distr. Prods. Hosp. Oncológicos Ltda. 
  Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Mu-
nicipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - 2º andar 
do Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho, CEP: 13036-
902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 
às 16h30.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
 ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

 Pregoeira Rede Municipal Dr Mario Gatti 
   

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
  

  PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018   
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1480/2018   
 OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviços de  CONTROLE DE 
ACESSO E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA,  ope-
ração e fi scalização de portarias através de postos de serviços com a disponibilização 
de mão de obra e equipamentos.

  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 Diretoria Jurídica 
e Sr. Pregoeiro,  resolvo: 

 HOMOLOGAR  o  Pregão Presencial nº  18/2018,  bem como  ADJUDICAR  e  AU-
TORIZAR  a despesa a favor das empresas abaixo especifi cadas:
 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA,  para o lote 01 ,  no 
valor total de R$9.079.822,80 (Nove milhões, setenta e nove mil, oitocentos e vinte e 
dois reais e oitenta centavos); 

 -   JOB LINE REC. HUM. E SERV.   LTDA - EPP,  para o lote 02 ,  no valor total de 
R$1.755.000,00 (Um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil reais). 
  A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, 
arquivo contendo o Contrato para assinatura do representante legal da empresa, para 
posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de sedex no prazo de três 
dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data do 
envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. 
René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 
13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 07 de janeiro de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
 DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

 Diretor Adm. e Finan. da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 RESUMO DE CONTRATO 
  

 
 CONTRATO N. 2019/6815  Contratado:  MERCALF DIESEL LTDA.  , CNPJ n. 
04.807.924/0001-55 Pregão Eletrônico 2018/254. Objeto: Caminhão Zero KM- Car-
roceria Gaiola. Vigência: 12 meses a partir de 07/01/2019; Valor: R$ 124.100,00.
 

 Campinas, 08 de janeiro de 2019 
   

 AVISO DE PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA 
  

  Pregão n. 2018/306  - Eletrônico. Objeto: Aquisição de  MATERIAIS HIDRÁULI-
COS.  Tendo em vista a retifi cação da quantidade lotes no sistema do Banco do Brasil, 
fi ca prorrogada a data de recebimento e abertura das propostas para o dia 29/01/2019, 
às 8h e inicio da disputa de preços dia 29/01/2019 às 9h. A informação dos dados para 
acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na 
Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência 
de Compras e Licitações.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

   

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

 
 Aditamento n.1  do  Contrato n. 2018/6564 ; PRE 2017/179; Contratada:  Rolfort Rol. 
Imp. E Comércio Ltda  CNPJ: 56.611.056/0001-37; Objeto: fornecimento de rola-
mentos e mancais; Vig: Prorrog. por mais 12 meses a partir de 05/01/2019; acréscimo 
de aprox. 25% do objeto, redução do valor do item 24 da proposta para R$ 525,00; 
Valor do aditamento R$ 37.500,00 .

  Aditamento n.2  do  Contrato n. 2018/6563 ; PRE 2017/209; Contratada:  A10 Metal 
Estruturas Metalicas Eireli-ME  CNPJ: 23.243.932/0001-60; Objeto: prestação de 
serviços de decapagem e galvanização a fogo; Vig: Prorrog. por mais 06 meses a 
partir de 04/01/2019; supressão correspondente a 50% do objeto; Valor R$ 45.720,00. 

 DIRETORIA ADMISTRATIVA 
  

 RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  

  Pregão nº 2018/283  Empresa:  Josinaldo Epifanio da Silva ME , CNPJ n. 
12.261.184/0001-22.  Preço Unitário Registrado.Objeto:  Item  1  : cavalete sinalização 
dobrável madeira, R$ 42,91; Ata Registrada em 07/01/2019; vigência 12 meses. 
 
 

 GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

   PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

   
 CONTRATO Nº 31/2018 

  
 Protocolo Interno n.º 26.421/2018 - Procedimento de Aplicação de Penalidade - Res-
cisão  - Contratante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada: DGC Produções 
Ltda. - ME - CNPJ: 07.100.230/0001-71 - Objeto: Rescisão Contratual - Fundamento 
legal: Arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 - Assinatura: 06/12/2018.
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