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 GABINETE DO PREFEITO 
   

 LEI Nº 14.589 DE 16 DE ABRIL DE 2013 
 DENOMINA AVENIDA ANTÔNIO PAGLIATO UMA VIA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
 Art. 1  º    -  Fica denominada AVENIDA ANTÔNIO PAGLIATO, a Avenida 01 (lados A 
e B) do loteamento RESIDENCIAL CITTÀ DE FIRENZE, com início na Rua 26 e 
término na divisa do loteamento.
 Art. 2  º   -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
  Autoria: C.M.C. - Ver. Antonio Flôres 
 Protocolado:  12/08/09748
 

   

 DECRETO Nº 17.933 DE 16 DE ABRIL DE 2013 
 ALTERA O DECRETO Nº 16.879, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009, 
QUE ‘‘DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A DESA-
PROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE PROPRIEDADE DE PARTICULARES, 

NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DE PROLONGAMENTO DA AVENIDA 
MACKENZIE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’’. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 DECRETA:
 Art. 1°  Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 16.879, de 07 de dezembro de 2009, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 ‘’ I - .......................................
 II - Parte da Área do Haras Bela Esperança a ser utilizada para implantação do pro-
longamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com 
área de 17.317,43m² a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e 
confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 0, localizado na divisa 
da Gleba Invernada da Granja Vila Brandina; deste, segue com azimute de 45°36’38” 
e distância de 315,55m, até o vértice 1; deste, segue com raio de 119,41m e desenvol-
vimento de 40,70m, até o vértice 2; deste segue com azimute de 25°19’27” e distância 
de 251,61m até o vértice 3; deste segue com raio de 169,61m e desenvolvimento de 
116,63m até o vértice 3A, localizado na divisa da Área B da Subdivisão da Fazenda 
Santa Odila; deste, segue com azimute de 206°14’14” e distância de 35,5472m, até o 
vértice 120; deste, segue com azimute de 210°43’11” e distância de 50,3576m, até o 
vértice 121; deste, segue com azimute de 208°22’03” e distância de 198,7472m, até 
o vértice 122; deste, segue com azimute de 210°36’58” e distância de 42,9559m, até 
o vértice 123; deste, segue com azimute de 207°55’30” e distância de 28,7636m, até 
o vértice 124; deste, segue com azimute de 206°37’23” e distância de 17,1676m, até 
o vértice 125; deste, segue com azimute de 208°24’29” e distância de 24,6181m, até 
o vértice 126; deste, segue com azimute de 217°24’09” e distância de 20,8521m, até 
o vértice 127; deste, segue com azimute de 220°00’39” e distância de 21,9724m, até 
o vértice 128; deste, segue com azimute de 228°59’11” e distância de 28,6448m, até 
o vértice 129; deste, segue com azimute de 229°00’05” e distância de 29,6729m, até 
o vértice 130; deste, segue com azimute de 228°28’48” e distância de 130,4411m, até 
o vértice 131; deste, segue com azimute de 221°53’53” e distância de 27,8120m, até 
o vértice 132; deste, segue com azimute de 202°39’04” e distância de 54,5038m, até 
o vértice 133; deste, segue com azimute de 194°51’32” e distância de 5,5007m, até 
o vértice 84, localizado na divisa da Gleba Invernada da Granja Vila Brandina, tendo 
confrontado do vértice 32A até o vértice 134 com a Área B da Subdivisão da Fazenda 
Santa Odila; deste, segue confrontando com a Gleba Invernada da Granja Vila Brandi-
na, com azimute de 300°14’52” e distância de 48,6045m, até o vértice 0, ponto inicial 
da descrição deste perímetro, encerrando-se a área de 17.317,43m2 ;
 III - Parte da Área Gleba 3 a ser utilizada para implantação do prolongamento da Ave-
nida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área de 15.690,50m² 
a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se 
a descrição deste perímetro no vértice 70A, localizado na divisa da Gleba 6, destacada 
da Fazenda Jatibaia Gleba A; deste, segue com azimute de 180°30’17” e distância 
de 52,10m, até o vértice 71; deste, segue com azimute de 138°28’25” e distância de 
28,15m, até o vértice 72; deste, segue com raio de 124,72m e desenvolvimento de 
74,67m, até o vértice 73; deste, segue com raio de 177,73m e desenvolvimento de 
88,79m, até o vértice 73A, localizado na divisa da Área B da subdivisão da Fazenda 
Santa Odila; deste, segue confrontando com a Área B da subdivisão da Fazenda Santa 
Odila com rumo de 49°46’43” NW e distância de 85,76m, até o vértice 9A; deste, 
segue com raio de 80,22m e desenvolvimento de 25,17m, até o vértice 10; deste, 
segue com raio de 45,96m e desenvolvimento de 17,94m, até o vértice 11; deste, 
segue com azimute de 34°12’06” e distância de 15,34m, até o vértice 12; deste, segue 
com azimute de 11°50’06” e distância de 44,59m, até o vértice 13; deste, segue com 
azimute de 0°30’17” e distância de 93,62m, até o vértice 13A, localizado na divisa 
da Gleba 6, destacada da Fazenda Jatibaia Gleba A; deste, segue confrontando com a 
Gleba 6, destacada da Fazenda Jatibaia Gleba A com rumo de 68°20’ NE e distância 
de 22,31m, até o vértice 13B; deste, segue confrontando com a Gleba 6, destacada da 
Fazenda Jatibaia Gleba A com rumo de 31°50’ SE e distância de 54,07m, até o vértice 
70A, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se a área de 15.690,50m2;
 IV - Parte da Área B da Subdivisão da Fazenda Santa Odila a ser utilizada para 
implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadas-
tro Municipal, com área de 38.196,64m² a ser transferida a municipalidade com as 
seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
9A, localizado na divisa da Gleba 3; deste, segue confrontando com a Gleba 3 com 

rumo de 49°46’43” SE e distância de 85,76m, até o vértice 73A; deste, segue com 
raio de 177,73m e desenvolvimento de 93,26m, até o vértice 74; deste, segue com azi-
mute de 257°43’03” e distância de 30,31m até o vértice 75; deste, segue com raio de 
42,00m e desenvolvimento de 13,65m, até o vértice 76; deste, segue com azimute de 
276°20’26” e distância de 39,72m, até o vértice 77; deste, segue com raio de 80,34m e 
desenvolvimento de 26,18m, até o vértice 78; deste, segue com azimute de 257°40’11” 
e distância de 107,60m, até o vértice 79; deste, segue com raio de 120,68m e desen-
volvimento de 110,36m, até o vértice 80; deste, segue com azimute de 205°19’27” 
e distância de 250,26m, até o vértice 81; deste, segue com raio de 160,78m e desen-
volvimento de 59,08m, até o vértice 82; deste, segue com azimute de 225°36’38” e 
distância de 306,50m, até o vértice 83, localizado na divisa da Gleba Invernada da 
Granja Vila Brandina; deste, segue confrontando com a Gleba Invernada da Granja 
Vila Brandina com rumo de 14°44’13” NE e distância de 5,10m, até o vértice 84, 
localizado na divisa do Haras Bela Esperança; deste, segue com rumo de 14°44’13” 
NE e distância de 5,50m, até o vértice 27; deste, segue com rumo de 22°31’45” NE 
e distância de 54,50m, até o vértice 28; deste, segue com rumo de 41°46’34” NE e 
distância de 27,81m, até o vértice 29; deste, segue com rumo de 48°21’29” NE e 
distância de 130,44m, até o vértice 30; deste, segue com rumo de 48°52’46” NE e 
distância de 29,67m, até o vértice 31; deste, segue com rumo de 48°51’52” NE e 
distância de 28,64m, até o vértice 32; deste, segue com rumo de 39°53’20” NE e 
distância de 21,97m, até o vértice 33; deste, segue com rumo de 37°16’50” NE e 
distância de 20,85m, até o vértice 34; deste, segue com rumo de 28°17’10” NE e 
distância de 24,62m, até o vértice 35; deste, segue com rumo de 26°30’04” NE e 
distância de 17,17m, até o vértice 36; deste, segue com rumo de 27°48’10” NE e dis-
tância de 28,76m, até o vértice 37; deste, segue com rumo de 30°29’39” NE e distância 
de 42,96m, até o vértice 38; deste, segue com rumo de 28°14’45” NE e distância de 
198,75m, até o vértice 39; deste, segue com rumo de 30°35’52” NE e distância de 
50,36m, até o vértice 40; deste, segue com rumo de 26°06’55” NE e distância de 
35,55m, até o vértice 3A, tendo confrontado do vértice 84 ao vértice 3A com o Haras 
Bela Esperança; deste, segue com raio de 169,61m e desenvolvimento de 38,18m, 
até o vértice 4; deste, segue com azimute de 77°40’03” e distância de 108,23m, até o 
vértice 5; deste, segue com raio de 67,85m e desenvolvimento de 34,59m, até o vér-
tice 6; deste, segue com azimute de 58°27’10” e distância de 28,21m, até o vértice 7; 
deste, segue com raio de 75,82m e desenvolvimento de 18,37m, até o vértice 8; deste, 
segue com azimute de 75°47’31” e distância de 46,95m, até o vértice 9; deste, segue 
com raio de 80,22m e desenvolvimento de 18,71m, até o vértice 9A, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, encerrando-se a área de 38.196,64m2 ;
 V - Parte da Área da Gleba 5 - destacada da Fazenda Jatibaia a ser utilizada para 
implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadas-
tro Municipal, com área de 5.043,80m² a ser transferida a municipalidade com as 
seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
13D, localizado na divisa da Gleba C da subdivisão da Fazenda Jatibaia; deste, segue 
confrontando com a Gleba C com rumo de 89°35’34” NE e distância de 52,13m, até 
o vértice 68B; deste, segue com azimute de 180°12’10” e distância de 55,26m, até o 
vértice 68C, localizado na divisa da Gleba 6, destacada da Fazenda Jatibaia Gleba 
A; deste, segue confrontando com a Gleba 6 com azimute de 236°44’00” e distância 
de 99,10m, até o vértice 13C; deste, segue com azimute de 0°30’17” e distância de 
137,59m, até o vértice 13D, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se 
a área de 5.043,80m2.
 VI - Parte da Área da Gleba 6 - destacada da Fazenda Jatibaia (Gleba A) a ser utili-
zada para implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 
do Cadastro Municipal, com área de 47.141,54m² a ser transferida a municipalidade 
com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice 68C, localizado na divisa da Gleba 5 destacada da Fazenda Jatibaia; deste, 
segue com azimute de 180°12’10” e distância de 661,45m, até o vértice 69; deste, se-
gue com azimute de 183°21’31” e distância de 117,98m, até o vértice 70; deste, segue 
com azimute de 180°30’17” e distância de 165,12m, até o vértice 70A, localizado na 
divisa da Gleba 3; deste, segue confrontando com a Gleba 3 com rumo de 31°50’ NW 
e distância de 54,07m, até o vértice 13B; deste, segue confrontando com a Gleba 3 
com rumo de 68°20’ SW e distância de 22,31m, até o vértice 13A; deste, segue com 
azimute de 0°30’17” e distância de 845,24m, até o vértice 13C, localizado na divisa 
da Gleba 5 destacada da Fazenda Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba 5 
com azimute de 56°44’00” e distância de 99,10m, até o vértice 68C, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, encerrando-se a área de 47.141,54m²;
 VII - Parte da Área da Gleba 4 Desmembrada da Gleba A da Fazenda Jatibaia a ser uti-
lizada para implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 
do Cadastro Municipal, com área de 10.747,09m² a ser transferida a municipalidade 
com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice 65A, localizado na divisa do Loteamento Caminhos de San Conrado; deste, 
segue com azimute de 212°27’11” e distância de 31,97m, até o vértice 66; deste, segue 
com azimute de 226°05’53” e distância de 323,17m, até o vértice 67; deste, segue com 
raio de 36,12m e desenvolvimento de 30,84m, até o vértice 68; deste, segue com azi-
mute de 180°12’10” e distância de 155,09m, até o vértice 68A, localizado na divisa da 
Gleba C, da subdivisão da Fazenda Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba C, 
da subdivisão da Fazenda Jatibaia, com rumo 58°50’40” NW e distância de 59,65m, 
até o vértice 13E; deste, segue com azimute de 0°30’17” e distância de 59,46m, até 
o vértice 14; deste, segue com azimute de 212°53’29” e distância de 50,66m, até o 
vértice 14A, localizado novamente na divisa da Gleba C, da subdivisão da Fazenda 
Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba C, da subdivisão da Fazenda Jatibaia, 
com rumo 58°50’40” NW e distância de 13,79m, até o vértice 41, localizado na divisa 
da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal na 
distância de 521,10m, até o vértice A1-0, localizado na divisa do Loteamento Cami-
nhos de San Conrado; deste, segue confrontando com o Loteamento Caminhos de San 
Conrado com azimute de 156°22’08” e distância de 5,87m, até o vértice 65A, ponto 
inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se a área de 10.747,09m²;
 VIII - Parte da Área da Gleba C - Trecho A da Subdivisão da Fazenda Jatibaia a 
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ser utilizada para implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 
30.014 do Cadastro Municipal, com área de 800,50m² a ser transferida a municipali-
dade com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice 41, localizado na divisa da Estrada Municipal CAM 10 e Gleba 4, desmem-
brada da Gleba A da Fazenda Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba 4 com 
rumo de 58°50’40” SE e distância de 13,79m, até o vértice 14A; deste, segue com 
azimute de 212°53’29” e distância de 34,37m, até o vértice 15; deste, segue com raio 
de 39,00m e desenvolvimento de 33,47m, até o vértice 15A, localizado na divisa da 
Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal com 
rumo 39°18’ NE e distância de 30,46m, até o vértice 42; deste, segue confrontando 
com a Estrada Municipal com rumo 33°36’ NE e distância de 31,21m, até o vértice 41, 
ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se a área de 800,50m²;
 IX - Parte da Área da Gleba C - Trecho B da Subdivisão da Fazenda Jatibaia a ser uti-
lizada para implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 
do Cadastro Municipal, com área de 13.328,46m² a ser transferida a municipalidade 
com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice 13E, localizado na divisa da Gleba 4, desmembrada da Gleba A da Fazen-
da Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba 4 com rumo de 58°50’40” SE e 
distância de 59,65m, até o vértice 68A; deste, segue com azimute de 180°12’10” e 
distância de 242,69m, até o vértice 68B, localizado na divisa da Gleba 5, destacada da 
Fazenda Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba 5 com rumo de 89°35’34” 
SW e distância de 52,13m, até o vértice 13D; deste, segue com azimute de 0°30’17” 
e distância de 275,72m, até o vértice 13E, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
encerrando-se a área de 13.328,46m²;
 X - Parte da Área da Gleba 3 Desmembrada da Gleba A da Fazenda Jatibaia a ser utili-
zada para implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do 
Cadastro Municipal, com área de 23.237,48m² a ser transferida a municipalidade com 
as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
19A, localizado na divisa da Gleba 2, desmembrada da Gleba A da Fazenda Jatibaia; 
deste, segue confrontando com a Gleba 2 com azimute de 174°09’03” e distância de 
36,74m, até o vértice A2, localizado na divisa da Estrada Municipal CAM 10; deste, 
segue confrontando com a Estrada Municipal CAM 10, na distância de 483,18m, até o 
vértice 15B; deste, segue com raio de 39,00m e desenvolvimento de 48,79m, até o vér-
tice 16; deste, segue com azimute de 29°59’50” e distância de 169,13m, até o vértice 
17; deste, segue com azimute de 46°18’05” e distância de 167,14m, até o vértice 18; 
deste, segue com azimute de 62°59’46” e distância de 68,87m, até o vértice 19; deste, 
segue com azimute de 45°43’07” e distância de 99,05m, até o vértice 19A, ponto ini-
cial da descrição deste perímetro, encerrando-se a área de 23.237,48m²;
 XI - Parte da Área da Gleba 6 Desmembrada da Gleba B da Fazenda Jatibaia a ser uti-
lizada para implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 
do Cadastro Municipal, com área de 9.831,84m² a ser transferida a municipalidade 
com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice 24B, localizado na divisa da Gleba 5, desmembrada da Gleba B da Fazen-
da Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba 5 com azimute de 132°38’19” 
e distância de 54,36m, até o vértice 24A, localizado na divisa da Estrada Municipal 
CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal CAM 10, com rumo 
48°33’ SW e distância de 244,39m, até o vértice 23, localizado na divisa da Gleba 2, 
desmembrada da Gleba A da Fazenda Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba 
2 com azimute de 328°29’11” e distância de 36,28m, até o vértice 20A; deste, segue 
com azimute de 34°36’55” e distância de 19,65m, até o vértice 21; deste, segue com 
raio de 432,88m e desenvolvimento de 75,91m, até o vértice 22; deste, segue com azi-
mute de 30°51’57” e distância de 70,92m, até o vértice 23; deste, segue com azimute 
de 13°17’05” e distância de 47,67m, até o vértice 24; deste, segue com azimute de 
30°46’52” e distância de 25,42m, até o vértice 24B, ponto inicial da descrição deste 
perímetro, encerrando-se a área de 9.831,84m²;
 XII - Parte da Área da Gleba 2 Desmembrada da Gleba A da Fazenda Jatibaia a 
ser utilizada para implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 
30.014 do Cadastro Municipal, com área de 2.935,40m² a ser transferida a municipali-
dade com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice 20A, localizado na divisa da Gleba 6, desmembrada da Gleba B da Fazenda 
Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba 6 com azimute de 148°29’11” e dis-
tância de 36,28m, até o vértice 23, localizado na divisa da Estrada Municipal CAM 10; 
deste, segue confrontando com a Estrada Municipal CAM 10, com azimute 71°04’ e 
distância de 127,52m, até o vértice A2, localizado na divisa da Gleba 3, desmembrada 
da Gleba A da Fazenda Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba 3 com azimu-
te de 354°09’03” e distância de 36,74m, até o vértice 19A; deste, segue com azimute 
de 45°43’07” e distância de 48,64m, até o vértice 20; deste, segue com azimute de 
34°36’55” e distância de 52,59m, até o vértice 20A, ponto inicial da descrição deste 
perímetro, encerrando-se a área de 2.935,40m²;
 XIII - Parte da Área Gleba 5 Desmembrada da Gleba B da Fazenda Jatibaia a ser utili-
zada para implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do 
Cadastro Municipal, com área de 14.301,72m² a ser transferida a municipalidade com 
as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
27A, localizado na divisa do Quinhão 2 do Sítio Chacrinha Santana; deste, segue 
confrontando com o Quinhão 2 com azimute de 136°31’59” e distância de 42,80m, 
até o vértice 24, localizado na divisa da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue 
confrontando com a Estrada Municipal CAM 10, com rumo 48°33’ SW e distância 

de 313,61m, até o vértice 24A, localizado na divisa da Gleba 6, desmembrada da 
Gleba B da Fazenda Jatibaia; deste, segue confrontando com a Gleba 6 com azimute 
de 312°38’19” e distância de 54,36m, até o vértice 24B; deste, segue com azimu-
te de 30°46’52” e distância de 50,14m, até o vértice 25; deste, segue com azimute 
de 49°34’17” e distância de 45,25m, até o vértice 26; deste, segue com azimute de 
28°12’40” e distância de 218,37m, até o vértice 27; deste, segue com raio de 474,77m 
e desenvolvimento de 9,75m, até o vértice 27A, ponto inicial da descrição deste perí-
metro, encerrando-se a área de 14.301,72m²;
 XIV - Parte da Área da Gleba Destacada do Quinhão 2 do Sítio Chacrinha Santana 
a ser utilizada para implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 
30.014 do Cadastro Municipal, com área de 5.899,63m² a ser transferida a municipali-
dade com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice 35, localizado na divisa da Gleba nº. 3; deste, segue confrontando com a 
Gleba nº. 3 com azimute de 112°40’09” e distância de 51,67m, até o vértice 16, loca-
lizado na divisa da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue com azimute 226°25’52” 
e distância de 89,89m, até o vértice 01; deste, segue com azimute 232°49’00” e dis-
tância de 64,48m, até o vértice 02; deste, segue com azimute 233°21’54” e distância 
de 6,01m, até o vértice 02A, localizado na divisa da Gleba Remanescente do Quinhão 
2, tendo confrontado do vértice 16 ao vértice 02A com a Estrada Municipal CAM 
10; deste, segue confrontando com a Gleba Remanescente do Quinhão 2, com azi-
mute 309°04’04” e distância de 31,52m, até o vértice 33A; deste, segue com raio de 
568,59m, na distância de 144,31m, até o vértice 35, ponto inicial da descrição deste 
perímetro, encerrando-se a área de 5.899,63m2.
 XV - Parte do Remanescente do Quinhão 2 do Sítio Chacrinha Santana a ser utili-
zada para implantação do prolongamento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 
do Cadastro Municipal, com área de 15.410,65m² a ser transferida a municipalida-
de com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice 02A, localizado na divisa da Gleba Destacada do Quinhão 2 e margem 
da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Munici-
pal com azimute de 233°21’54” e distância de 109,04m, até o vértice 03; deste, se-
gue com azimute 242°05’26” e distância de 126,14m, até o vértice 04; deste, segue 
com azimute 224°08’06” e distância de 21,07m, até o vértice 05; deste, segue com 
azimute 194°56’27” e distância de 81,75m, até o vértice 06; deste, segue com azi-
mute 197°24’47” e distância de 83,15m, até o vértice 07; deste, segue com azimute 
196°36’07” e distância de 86,26m, até o vértice 24, localizado na divisa da Gleba 5, 
desmembrada da Gleba B da Fazenda Jatibaia, tendo confrontado do vértice 02A ao 
vértice 24 com a Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Gleba 
5, com azimute 317°03’46” e distância de 42,80m, até o vértice 27A; deste, segue com 
raio de 474,77m, na distância de 88,78m, até o vértice 28; deste, segue com azimute de 
16°06’14” e distância de 121,75m, até o vértice 29; deste, segue com raio de 104,36m, 
na distância de 85,14m, até o vértice 30; deste, segue com azimute de 62°50’56” e 
distância de 85,63m, até o vértice 31; deste, segue com raio de 142,78m, na distância 
de 22,36m, até o vértice 32; deste, segue com azimute de 53°52’28” e distância de 
67,34m, até o vértice 33; deste, segue com raio de 568,59m, na distância de 25,09m, 
até o vértice 33A, localizado na divisa da Gleba Destacada do Quinhão 2; deste segue 
confrontando com a Gleba Destacada do Quinhão 2 com azimute de 129º04’04” e 
distância de 31,52m até o vértice 02A, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
encerrando-se a área de 15.410,65m²;
 XVI - Parte da Área da Gleba 3 a ser utilizada para implantação do prolongamento da 
Avenida Mackenzie, área não cadastrada na PMC, com área de 8.058,64m² a ser trans-
ferida a municipalidade com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descri-
ção deste perímetro no vértice 41, localizado na divisa do Loteamento Residencial Três 
Pontes do Atibaia; deste, segue confrontando com o Loteamento Residencial Três Pon-
tes do Atibaia com azimute de 126°51’38” e distância de 2,80m, até o vértice 24, loca-
lizado na divisa da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue com azimute 234°13’21” 
e distância de 64,74m, até o vértice D12; deste, segue com azimute 231°27’51” e 
distância de 52,21m, até o vértice D13; deste, segue com azimute 228°33’16” e dis-
tância de 18,32m, até o vértice D14; deste, segue com azimute 224°09’31” e distância 
de 23,09m, até o vértice D15; deste, segue com azimute 214°27’33” e distância de 
22,85m, até o vértice D16; deste, segue com azimute 204°17’24” e distância de 5,27m, 
até o vértice D17; deste, segue com azimute 195°23’49” e distância de 36,96m, até o 
vértice D18; deste, segue com azimute 197°54’50” e distância de 13,00m, até o vértice 
D19; deste, segue com azimute 221°24’00” e distância de 15,33m, até o vértice D20, 
localizado na divisa do Quinhão 2 do Sítio Chacrinha Santana, tendo confrontado 
do vértice 24 ao vértice D20 com a Estrada Municipal CAM 10; deste, segue con-
frontando com o Quinhão 2, com azimute 293°07’49” e distância de 51,67m, até o 
vértice 35; deste, segue com raio de 568,59m, na distância de 42,92m até o vértice 
36; deste, segue com raio de 269,65m na distância de 116,14m, até o vértice 37; deste, 
segue com azimute 51°28’31” e distância de 27,25m, até o vértice 38; deste, segue 
com azimute 57°27’35” e distância de 10,82m, até o vértice 38A; deste, segue com 
azimute 73°24’53” e distância de 18,86m, até o vértice 39; deste, segue com azimute 
74°56’25” e distância de 52,90m, até o vértice 40; deste, segue em curva de raio de 
988,02m, na distância de 5,24m até o vértice 41, ponto inicial da descrição deste perí-
metro, encerrando-se a área de 8.058,64m²;
 XVII - Parte da Área da Gleba 10K a ser utilizada para implantação do prolonga-
mento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área 
de 373,54m² a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confron-
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tações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 44, localizado na divisa do 
Loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia; deste, segue no azimute 233°07’57” 
e distância de 6,51 até o vértice 45; deste, segue com raio de 1.016,02m e desenvol-
vimento de 24,58m, até o vértice 37, localizado na divisa da Gleba 10J; deste, segue 
confrontando com a Gleba 10J, com rumo de 38°40’ NO e distância de 11,87m, até o 
vértice D11, localizado na divisa da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confron-
tando com a Estrada Municipal CAM 10 na distância de 31,50m, até o vértice 43A, 
localizado na divisa do Loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia; deste, segue 
confrontando com o Loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia, com azimute de 
141°22’51” e distância de 11,66m, até o vértice 44, ponto inicial da descrição deste 
perímetro, encerrando-se a área de 373,54m²;
 XVIII - Parte da Área da Gleba 10J a ser utilizada para implantação do prolonga-
mento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área de 
384,76m² a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confronta-
ções: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 37, localizado na divisa da Gleba 
10K; deste, segue com raio de 1.016,02m e desenvolvimento de 30,95m, até o vértice 
46, localizado na divisa da Gleba 10i; deste, segue confrontando com a Gleba 10i, 
com rumo de 40°10’ NO e distância de 13,41m, até o vértice D10, localizado na divisa 
da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal 
CAM 10 na distância de 31,50m, até o vértice D11, localizado na divisa da Gleba 10K; 
deste, segue confrontando com a Gleba 10K, com rumo de 38°40’ SE e distância de 
11,87m, até o vértice 37, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se a 
área de 384,76m²;
 XIX - Parte da Área da Gleba 10i a ser utilizada para implantação do prolonga-
mento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área de 
445,94m² a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confronta-
ções: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 46, localizado na divisa da Gleba 
10J; deste, segue com raio de 1.016,02m e desenvolvimento de 31,28m, até o vértice 
47, localizado na divisa da Gleba 10H; deste, segue confrontando com a Gleba 10H, 
com rumo de 41°30’ NO e distância de 15,24m, até o vértice D9, localizado na divisa 
da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal 
CAM 10 na distância de 31,50m, até o vértice D10, localizado na divisa da Gleba 10J; 
deste, segue confrontando com a Gleba 10J, com rumo de 40°10’ SE e distância de 
13,41m, até o vértice 46, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se a 
área de 445,94m2.
 XX - Parte da Área da Gleba 10H a ser utilizada para implantação do prolonga-
mento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área de 
435,16m² a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confronta-
ções: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 47, localizado na divisa da Gleba 
10i; deste, segue com raio de 1.016,02m e desenvolvimento de 31,31m, até o vértice 
47A, localizado na divisa da Gleba 10G; deste, segue confrontando com a Gleba 10G, 
com rumo de 43°28’ NO e distância de 13,04m, até o vértice D8, localizado na divisa 
da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal 
CAM 10 na distância de 31,50m, até o vértice D9; localizado na divisa da Gleba 10i; 
deste, segue confrontando com a Gleba 10i, com rumo de 41°30’ SE e distância de 
15,24m, até o vértice 47, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se a 
área de 435,16m²;
 XXI - Parte da Área da Gleba 10G a ser utilizada para implantação do prolonga-
mento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área 
de 352,53m² a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confron-
tações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 47A, localizado na divisa da 
Gleba 10H; deste, segue com raio de 1.016,02m e desenvolvimento de 33,37m, até 
o vértice 47B, localizado na divisa da Gleba 10F; deste, segue confrontando com a 
Gleba 10F, com rumo de 45°20’ NO e distância de 8,78m, até o vértice D7, localizado 
na divisa da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada 
Municipal CAM 10 na distância de 31,50m, até o vértice D8; localizado na divisa 
da Gleba 10H; deste, segue confrontando com a Gleba 10H, com rumo de 43°28’ SE 
e distância de 13,04m, até o vértice 47A, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
encerrando-se a área de 352,53m²;
 XXII - Parte da Área da Gleba 10F a ser utilizada para implantação do prolonga-
mento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área 
de 187,02m² a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confron-
tações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 47B, localizado na divisa da 
Gleba 10G; deste, segue com raio de 1.016,02m e desenvolvimento de 33,28m, até o 
vértice 48, localizado na divisa da Gleba 10; deste, segue confrontando com a Gleba 
10 com rumo de 46°00’ NO e distância de 3,01m, até o vértice D6, localizado na divisa 
da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal 
CAM 10 na distância de 31,50m, até o vértice D7; localizado na divisa da Gleba 10G; 
deste, segue confrontando com a Gleba 10G, com rumo de 45°20’ SE e distância de 
8,78m, até o vértice 47B, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se a 
área de 187,02m²;
 XXIII - Parte da Área da Gleba 10 a ser utilizada para implantação do prolonga-
mento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área de 
54,17m² a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confrontações: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 48, localizado na divisa da Gleba 10F; 
deste, segue com azimute de 225°00’42” e distância de 14,00m, até o vértice 48A, 
localizado na divisa da Gleba 10E; deste, segue confrontando com a Gleba 10E com 
rumo de 46°02’ NO e distância de 6,12m, até o vértice D5, localizado na divisa da Es-
trada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal CAM 
10 na distância de 14,00m, até o vértice D6; localizado na divisa da Gleba 10F; deste, 
segue confrontando com a Gleba 10F, com rumo de 46°00’ SE e distância de 3,01m, 
até o vértice 48, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se a área de 
54,17m²;
 XXIV - Parte da Área da Gleba 10E a ser utilizada para implantação do prolonga-
mento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área 
de 245,69m² a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confron-
tações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 48A, localizado na divisa da 
Gleba 10; deste, segue com azimute de 225°00’42” e distância de 25,62m, até o vérti-
ce 51; deste, segue em curva de raio de 132,52m na distância de 5,07m, até o vértice 
48B, localizado na divisa da Gleba 10D; deste, segue confrontando com a Gleba 10D 
com rumo de 47°08’ NO e distância de 8,74m, até o vértice D4, localizado na divisa 
da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal 
CAM 10 na distância de 31,00m, até o vértice D5; localizado na divisa da Gleba 10; 
deste, segue confrontando com a Gleba 10, com rumo de 46°02’ SE e distância de 
6,12m, até o vértice 48A, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se a 
área de 245,69m²;
 XXV - Parte da Área da Gleba 10D a ser utilizada para implantação do prolonga-
mento da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área 
de 239,67m² a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confron-

tações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 48B, localizado na divisa da 
Gleba 10E; deste, segue em curva de raio de 132,52m, na distância de 31,94m, até o 
vértice 49, localizado na divisa da Gleba 10C; deste, segue confrontando com a Gleba 
10C com rumo de 48°12’ NO e distância de 8,02m, até o vértice D3, localizado na 
divisa da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada Muni-
cipal CAM 10 na distância de 31,00m, até o vértice D4; localizado na divisa da Gleba 
10E; deste, segue confrontando com a Gleba 10E, com rumo de 47°08’ SE e distância 
de 8,74m, até o vértice 48B, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se 
a área de 239,67m²;
 XXVI - Parte da Área da Gleba 10C a ser utilizada para implantação do prolongamento da 
Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área de 260,62m² a ser 
transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descri-
ção deste perímetro no vértice 49, localizado na divisa da Gleba 10D; deste, segue em curva 
de raio de 132,52m na distância de 30,61m, até o vértice 50, localizado na divisa da Gleba 
10B; deste, segue confrontando com a Gleba 10B com rumo de 49°36’ NO e distância de 
10,15m, até o vértice D2, localizado na divisa da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue 
confrontando com a Estrada Municipal CAM 10 na distância de 31,00m, até o vértice D3; 
localizado na divisa da Gleba 10D; deste, segue confrontando com a Gleba 10B, com rumo 
de 48°12’ SE e distância de 8,02m, até o vértice 49, ponto inicial da descrição deste períme-
tro, encerrando-se a área de 260,62m²;
 XXVII - Parte da Área da Gleba 10B a ser utilizada para implantação do prolongamento 
da Avenida Mackenzie, quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, com área de 351,46m² 
a ser transferida a municipalidade com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice 50, localizado na divisa da Gleba 10C; deste, segue 
em curva de raio de 132,52m, na distância de 31,71m, até o vértice 51A, localizado na 
divisa do Loteamento Residencial Pedra Alta; deste, segue confrontando com o Loteamento 
Residencial Pedra Alta com rumo de 51°00’ NO e distância de 13,44m, até o vértice D1, lo-
calizado na divisa da Estrada Municipal CAM 10; deste, segue confrontando com a Estrada 
Municipal CAM 10 na distância de 31,00m, até o vértice D2; localizado na divisa da Gleba 
10C; deste, segue confrontando com a Gleba 10C, com rumo de 49°36’ SE e distância de 
10,15m, até o vértice 50, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando-se a área 
de 351,46m².” (NR)
 Art. 2°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3°  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 ULYSSES CIDADE SEMEGHINI 

 Secretário De Planejamento E Desenvolvimento Urbano 
 Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de acordo 
com os elementos constantes do protocolado nº 2009/10/39550, em nome de Toscana Negóciois e Participações 
S.A., e publicado na Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
  Secretário Chefe De Gabinete 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 EM 10 DE ABRIL DE 2013 
  De Secretaria Municipal de Saúde - Protocolado n.º 13/10/10.116 PG
 Diante dos elementos constantes no presente protocolado, das justifi cativas apresentadas, 
e à vista das manifestações precedentes da Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 123 a 
126, 131 a 135 e 140, e nos termos do Decreto Municipal n.º 17.518/12, RATIFICO o ato 
do Ilmo. Sr. Secretário de Saúde à fl . 141, de contratação direta da empresa MEDTRONIC 
COMERCIAL LTDA., visando a aquisição de materiais para bomba de infusão de insuli-
na, em continuidade ao atendimento às determinações judiciais já proferidas (fl s. 06/82), 
conforme justifi cado à fl . 05 e indicado à fl . 88, com fulcro no inciso I do artigo 25 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, importando a despesa total no valor de R$ 30.440,00 (Trinta mil, 
quatrocentos e quarenta reais). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 "caput", da 
Lei Federal n.º 8.666/93. Finalmente, a remessa dos autos à Secretaria de Administração 
para a numeração da contratação em livro próprio, e a seguir à Secretaria de Saúde para 
a emissão de nota de empenho, que substituirá a formalização desta contratação, além da 
adoção das demais providências pertinentes, inclusive, no que concerne à recomendação de 
fl . 134, quinto parágrafo, quanto à designação de um servidor para acompanhar a entrega do 
produto no local apontado.
 

 Campinas, 10 de abril de 2013 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

  Secretário Chefe De Gabinete 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 EM 16 DE ABRIL DE 2013. 
  De Secretaria Municipal de Administração - Protocolado n.º 13/10/9.773 PG
 Diante dos elementos constantes no presente protocolado, das justifi cativas apresentadas, 
e à vista das providências adotadas pelo gestor e das manifestações da Secretaria de As-
suntos Jurídicos de fl s. 445 a 448 e 471, e nos termos do Decreto Municipal n.º 17.518/12, 
RATIFICO o ato do Ilmo. Sr. Secretário de Administração à fl . 472, de contratação direta 
da empresa Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, visando a prestação 
dos serviços de seguro DPVAT aos veículos da frota ofi cial da Municipalidade, conforme 
listagem providenciada pelo Departamento de Transportes Internos às fl s. 05 a 11, com 
fulcro no "caput" do artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93, importando a despesa total no 
valor de R$ 49.289,57 (Quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
sete centavos). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 "caput", da Lei Federal n.º 
8.666/93. Finalmente, a remessa dos autos à Secretaria de Administração para a numeração 
da contratação em livro próprio, e a seguir, na forma indicada à fl . 447, quinto parágrafo, 
para emissão de nota de empenho, que substituirá a formalização desta contratação, além da 
adoção das demais providências pertinentes.
 De Secretaria Municipal de Finanças - Protocolado n.º 10/10/41.030 PG 
À vista dos documentosa e informações acostados a estes autos, da solicitação da Secretaria 
de Finanças às fl s. 769 a 770, bem como dos pareceres de fl s. 773 a 777, 781 a 785 e 787 da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos 
legais, AUTORIZO:
A prorrogação do prazo do contrato celebrado com a empresa DSF Desenvolvimento de 
Sistemas Fiscais Ltda. (Termo de Contrato n.º 82/11 - fl s. 323 a 330 e Termo de Aditamento 
n.º 131/12 - fl s. 630 a 631) por mais 21 (vinte e um) meses, a partir de 01/04/2013, para a 
conclusão e entrega do objeto daquele contrato;
Na sequência, à CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo Contratual, e a se-
guir, devolva-se à Secretaria de Finanças para ciência e acompanhamento.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário-Chefe De Gabinete 
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 CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA 
 CONVOCAÇÃO 

 Ficam por este ato convocados (as) os (as) integrantes da Comissão Municipal da Ver-
dade, Memória e Justiça, para a Reunião a realizar-se no dia 19 (dezenove) do mês de 
Abril do ano de 2013, às 18h30, no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas, 
Palácio dos Azulejos - Rua Regente Feijó, 859, Centro, com a seguinte ordem do dia: 
1. Avaliação da Semana Municipal da Memória e Direitos Humanos; 2. Retomada das 
Relatorias por Áreas de Trabalho; 3. Propostas de cronograma de trabalho e audiências 
públicas; 4. Outros assuntos; 5. Informes. 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 PAULO TAVARES MARIANTE 

 Presidente Do Conselho Municipal De Direitos Humanos E Cidadania 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO   
  Processo Administrativo nº  08/10/27.556
 Interessado:  Secretaria Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito
 Assunto:  Convite n° 081/2011  
 Objeto:  Execução de obras de revitalização da Estação Ambiental de Joaquim Egídio.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
o parecer da Secretaria Municipal de Infraestrutura à fl . 606, da Secretaria Municipal 
do Verde e do Desenvolvimento Sustentável à fl . 658 e a manifestação da Comissão 
Permanente de Licitações, por haver razões de interesse público, cientifi co a licitante 
da  INTENÇÃO DE  REVOGAR  o Convite nº 081/2011, oportunizando-lhe manifes-
tação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, acerca dessa pretensão.
 Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Muni-
cipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar - Campinas 
(SP), das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.
 Publique-se na forma da Lei.
 

 Campinas, 15 de abril de 2013 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor Depto Central De Compras-SMA 

SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 053/2013  
  Processo Administrativo nº  12/10/44.568
 Interessado:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 053/2013
 Objeto:  Registro de Preços de serviços de transporte, através de veículos passageiros, 
tipo ônibus, micro-ônibus e van, com motoristas.
 O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, comunica aos interessados a 
 SUSPENSÃO “SINE DIE”  do procedimento licitatório sob referência, em virtude da 
impugnação interposta pela empresa  VIAÇÃO PRINCESA D’OESTE LTDA.,  cujo 
conteúdo demandará análise técnica e eventual alteração do edital. Oportunamente, 
será divulgada nova data para abertura da licitação em epígrafe. 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ELLEN CRISTINA ÂNGELO COSTA LINO 

 Pregoeira 
   

 ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2013   
  Processo Administrativo   nº  12/10/58.605
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 042/2013
 Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento parcelado de fi lé de peixes con-
gelados
 O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, em virtude de solicitação 
de esclarecimentos apresentada pela empresa  KALEFA INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE PESCADOS LTDA. , e após  avaliação e pedido da Secretaria Municipal de 
Educação, comunica aos interessados que  ALTEROU  a descrição dos subitens 1.4.1, 
2.4.1 e 3.4.1 do Anexo IV - Memorial Descritivo e a numeração do ANEXO VI - Mo-
delo de Termo de Ciência e de Notifi cação, conforme segue: 
 - Subitem 1.4.1 - Embalagem Inicial
 Onde se lê: 
 A embalagem primária do produto deverá ser à vácuo, tipo “Cryovac” , termo-enco-
lhível, atóxica, transparente e resistente, termossoldada contendo 01 Kg (um quilo) do 
produto. Cada tira deverá pesar entre 35 e 45 gramas.
 Leia-se: 
 A embalagem primária do produto  poderá  ser à vácuo, tipo “Cryovac”, termo-enco-
lhível, atóxica, transparente e resistente, termossoldada contendo 01 Kg (um quilo) 
do produto,  ou saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, vedado her-
meticamente, contendo 01 Kg (um quilo) do produto . Cada tira deverá pesar entre 
35 e 45 gramas.
 - Subitem 2.4.1 - Embalagem Inicial
 Onde se lê: 
 A embalagem primária do produto deverá ser à vácuo, tipo “Cryovac” , termo-enco-
lhível, atóxica, transparente e resistente, termossoldada contendo 01 Kg (um quilo) do 
produto. Cada pedaço de fi lé deverá pesar entre 30 e 35 gramas.
 Leia-se: 
 A embalagem primária do produto  poderá  ser à vácuo, tipo “Cryovac”, termo-enco-
lhível, atóxica, transparente e resistente, termossoldada contendo 01 Kg (um quilo) do 
produto,  ou saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, vedado hermeti-
camente, contendo 01 Kg (um quilo) do produto . Cada pedaço de fi lé deverá pesar 
entre 30 e 35 gramas.
 - Subitem 3.4.1 - Embalagem Inicial
 Onde se lê:  
 A embalagem primária do produto deverá ser à vácuo, tipo “Cryovac” , termo-enco-
lhível, atóxica, transparente e resistente, termossoldada contendo 01 Kg (um quilo) do 
produto. Cada tira deverá pesar entre 35 e 45 gramas.
 Leia-se: 
 A embalagem primária do produto  poderá  ser à vácuo, tipo “Cryovac”, termo-enco-
lhível, atóxica, transparente e resistente, termossoldada contendo 01 Kg (um quilo) 
do produto,  ou saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, vedado her-
meticamente, contendo 01 Kg (um quilo) do produto . Cada tira deverá pesar entre 
35 e 45 gramas.
 Anexo VI
 Onde se lê: 
 Anexo VI - Modelo de Termo de Ciência e de Notifi cação.

 Leia-se: 
 Anexo V - Modelo de Termo de Ciência e de Notifi cação.
 Tendo em vista que tais alterações afetam a formulação das propostas, fi cam designa-
das as seguintes datas e horários para os procedimentos:  Recebimento das propostas 
dos itens 01 a 04 : das 08h do dia 02/05/13 às 09h do dia 03/05/13.  Abertura das 
propostas dos itens 01 a 04 : a partir das 09h do dia 03/05/13.  Início da disputa 
de preços : a partir das 14h30min do dia 03/05/13. Ficam mantidas todas as demais 
condições do  Edital do Pregão Eletrônico nº 042/2013  e seus anexos, no que não 
colidirem com as deste Adendo.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ELLEN CRISTINA ÂNGELO COSTA LINO 

 Pregoeira 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA

 EXTRATOS   
 Processo Administrativo n.º  12/10/36765  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Administração  Modalidade  :  Concorrência n.º 01/13  Ata de Registro de Preços n.º  
161/13  Detentora da Ata:  FERRO VELHO COISA NOVA LTDA. - EPP  Objeto : 
Registro de preços para alienação de bens móveis e outros materiais  Preço Unitário: 
 Itens: 01 (R$/Kg 0,26); 02 (R$/Kg 0,03); 03 (R$/Kg 0,03); 04 (R$/Kg 2,00) e 05 (R$/
Kg 2,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  16/04/13

 Processo Administrativo n.º  12/10/57674  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 17/13  Ata de Registro de Preços n.º  162/13 
 Detentora da Ata:  CM HOSPITALAR LTDA.  Objeto : Registro de preços de me-
dicamentos a serem utilizados na Saúde Bucal  Preço Unitário:  Item: 04 (R$ 9,00) 
 Prazo  :  12 meses  Assinatura:  16/04/13

 Processo Administrativo n.º  12/10/57674  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 17/13  Ata de Registro de Preços n.º  163/13 
 Detentora da Ata:  PORTAL LTDA.  Objeto : Registro de preços de medicamentos a 
serem utilizados na Saúde Bucal  Preço Unitário:  Itens: 01 (R$ 50,10); 02 (R$ 37,98) 
e 03 (R$ 28,50)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  16/04/13

 Processo Administrativo n.º  06/10/35167  Interessado:  Secretaria Municipal de Co-
municação - Gabinete do Prefeito  Modalidade  :  Concorrência n.º 27/07  Contratada: 
 PPR - PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE REUNIDOS S/A  Termo de Contrato 
n.º  39/08  Termo de Aditamento   n.º  34/13  Objeto do Aditamento:  Alteração da ra-
zão social de PPR - Profi ssionais de Publicidade Reunidos Ltda. para PPR - Profi ssio-
nais de Publicidade Reunidos S/A e prorrogação por 12 meses, a partir de 01/04/13 
 Valor:  R$ 11.250.000,00  Assinatura:  01/04/13
  
 Processo Administrativo n.º  12/60/1646  Donatário  :  Município de Campinas  Doa-
dor:  CAIXA ESCOLAR DA EMEI PINÓQUIO  Interessado:  Secretaria Municipal 
de Educação  Termo de Doação n.º  56/13  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 
11.889,55  Assinatura:  16/04/13

 Processo Administrativo n.º  11/10/19581  Donatário  :  Município de Campinas  Do-
ador:  CAIXA ESCOLAR DA CEMEI IRMÃ JOANA KALLAJIAN  Interessado:  
Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  57/13  Objeto  :  Doação de 
bens móveis  Valor  R$ 16.953,45  Assinatura:  16/04/13

 Processo Administrativo n.º  12/10/9313  Donatário  :  Município de Campinas  Do-
ador:  SERVIÇO DE SAÚDE DOUTOR CÂNDIDO FERREIRA  Interessado:  Se-
cretaria Municipal de Saúde  Termo de Doação n.º  58/13  Objeto  :  Doação de bens 
móveis  Valor  R$ 14.972,13  Assinatura:  16/04/13
   ERRATA 
   Extrato publicado no DOM nº  10607 em 16/04/13  
 Referente ao Processo Administrativo nº  12/10/38532  
 Onde se lê: Processo Administrativo nº:  12/10/38352
 Leia-se: Processo Administrativo nº:  12/10/38532

 SECRETARIA DE CULTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 COMUNICADO   
 O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições de seu cargo e no cum-
primento ao artigo 8° do Decreto nº17.844 de 17/01/2013, que “Dispõe Sobre o Re-
gulamento do Carnaval Ofi cial 2013” comunica que o Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Unidos do Santa Lúcia, solicitou em tempo hábil, a licença de não participar 
do Desfi le das Escolas de Samba no Carnaval 2013. 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
   

 COMUNICADO   
 O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições de seu cargo e no cumpri-
mento ao artigo 8° do Decreto nº17.844 de 17/01/2013, que “Dispõe Sobre o Regu-
lamento do Carnaval Ofi cial 2013” comunica que a escola GRACES PRINCESA DE 
MADUREIRA, solicitou, em tempo hábil, a licença de não participar do Desfi le das 
Escolas de Samba no Carnaval 2013.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 RESULTADO DA SELEÇÃO DA "2ª MOSTRA DE ROCK 
TODAS AS VERTENTES"   

 O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, torna público o nome 
das bandas selecionadas para a  2ª Mostra de Rock Todas as Vertentes,  a ser realizada 
na Estação Cultura, conforme regulamento publicado em 21 de março e 02 de abril 
de 2013: 
 Dia 28 de abril - 14h às 20h - Domingo
 1-) VITOR MORENO & BANDA
 2-) KAMALA
 3-) AMAZON
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 4-) CERKELÉTRICA
 5-) NUVENS INVISÍVEIS
 6-) A FANTASTICA MADAME
 DIA 5 de maio - 14h às 20h - Domingo
 1-) LÚDICOS DO ROCK
 2-) CONTROVERSUS
 3-) ALGUNS TROCADOS
 4-) MARISE MARRA & BANDA
 5-) ONZEVOLUTIE
 6-) CAVALEIRO DRAGÃO 
 DIA 12 de maio - 14h às 20h - Domingo
 1-) SUPERDRIVE
 2-) BOB DO ROCK
 3-) KLIAV
 4-) HELLISH WAR
 5-) LISABI
 6-) SOULRIVER
 

 Campinas, 15 de abril de 2013 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PROTOCOLADO Nº 09/10/37. 170 PG   
 Interessada: Secretaria Municipal de Educação
 Despacho:
 À vista da documentação e das informações lançadas a estes autos, bem como dos 
pareceres de fl s. 620 a 623 e 624 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam de 
Impedimentos legais, AUTORIZO:
 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa Zambra MUL-
TISERVIÇOS LTDA. - EPP pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 23/04/13;
 2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 69.956,00 (Sessenta e nove mil, nove-
centos e cinquenta e seis reais);
 3 - Em seguida, à CSFA/DAJ, para formalização do Termo Contratual próprio, e pos-
teriormente, retorne a esta Secretaria, para as demais providências e acompanhamento.
 

  SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal De Educação 

   

 PROTOCOLADO Nº 10/10/6.214 PG   
 Interessada: Secretaria Municipal de Educação
 Despacho:
 À vista das informações precedentes, do pedido de fl . 1.164, e fi nalmente, dos pare-
ceres de fl s. 1.169 a 1.171 e 1.172 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, 
respectivamente, a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 1 - A devolução da garantia contratual prestada sob a forma de Carta de Fiança nº 
756907 pela empresa Irmãos Governo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R$ 
353.250,00 (Trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta reais), consoante 
documento acostado à fl . 495, recibo nº 2.463, referente ao Termo de Contrato nº 
178/2010 (fl s. 499 a 508), nos termos do artigo 56, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, 
haja vista que à fl . 1.168, aponta-se a inexistência de óbices legais àquela devolução.
 2 - À Secretaria de Finanças para providências, inclusive, certifi car a empresa para a 
retirada da garantia em questão, através de representante legal, devidamente creden-
ciado, que deverá apresentar o comprovante original do recolhimento/depósito.
 3 - Publique-se.
 

  SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal De Educação 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   

 O Secretário Municipal de Esportes e Lazer, na qualidade de presidente do Conse-
lho Diretor do Fundo de Assistência ao Desporto Amador - FADA, e no uso de suas 
atribuições, vem em cumprimento das legislações vigentes e do Decreto Municipal 
14.094 de 10/06/2010, designar o servidor público responsável que poderá, na I Etapa 
do Troféu da Liga 2013 de Ginástica Olímpica, no corrente ano, realizar a utilização, 
administração, gerência e prestação de contas dos recursos advindos do FADA, quais 
sejam:
Lucila Henrique Machado - matrícula: 108.866-1
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 OLDEMAR ELIAS 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E PRESIDENTE DO FUNDO DE 
ASSISTENCIA AO DESPORTO AMADOR 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   

 O Secretário Municipal de Esportes e Lazer, na qualidade de presidente do Conse-
lho Diretor do Fundo de Assistência ao Desporto Amador - FADA, e no uso de suas 
atribuições, vem em cumprimento das legislações vigentes e do Decreto Municipal 
14.094 de 10/06/2010, designar o servidor público responsável que poderá, na I Etapa 
Pré Infantil e Infantil da Liga 2013 de Ginástica Olímpica, no corrente ano, realizar 
a utilização, administração, gerência e prestação de contas dos recursos advindos do 
FADA, quais sejam:
Lucila Henrique Machado - matrícula: 108.866-1
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 OLDEMAR ELIAS 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E PRESIDENTE DO FUNDO DE 
ASSISTENCIA AO DESPORTO AMADOR 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 Ata da Reunião de nº 72 do Conselho Municipal de Esportes e Lazer 
 Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e treze, realizou-se a 72ª Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Esportes e Lazer na Estação Cultura, conforme 
convocação prévia para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1)Informes; 2) Apre-
sentação do Presidente e dos novos Conselheiros; 3) Justifi cativas de Ausências; 4) 

Prestação de Contas do Esporte Clube Pulo do Gato - Edital FIEC 2011; 5) Aprovação 
das Atas de nºs: 70 e 71 e 6) Calendário anual das reuniões. Estiveram presentes: 
Oldemar Elias; Antonio José Nogueira Pereira; Ricieri Dezem; Wilson De Olivei-
ra Vianna Júnior; Sandra Fontes Morello; Richard Pelatieri Renzo; Angelo Barioni; 
Ataur Torino Dalpino; Diego Martins Carvalho; Adilson Momente; Fernando Martins 
Tavares; Lucas Lemos Graziadei; Aparecido Edgar Diniz; Juraci Soriano De Lima; 
Lúcio Paulo Godoi Fermoselli e, Israel Blazutti respondendo pelo FIEC, Elias Prates 
e Regina Célia Taffarello Dantas secretariando a reunião. O Presidente iniciou a reu-
nião se apresentando ao Conselho, e solicitou alterar a ordem dos itens da pauta da 
convocação, para que os Conselheiros se apresentassem. Após, parabenizou a todos 
dando boas vindas aos novos Conselheiros e aos que estariam retornando. Apresentou 
também os diretores da Secretaria e solicitou que todos se apresentassem individual-
mente. Após apresentação, passou-se para o item Informes, onde se manifestou sobre 
o Plano de 100 dias do Governo Municipal e apresentou a situação da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer. Informou que o Prefeito implantou um projeto chamado 
Cidade Sustentável que se baseia no Plano de Metas do Prefeito. Informou também 
que houve uma reunião sobre Campinas ser a cidade sub sede da Copa, e o responsável 
é o senhor Oscar Sales Bueno Filho (Dicá). Também mencionou que o Campeonato 
Amador iniciará em agosto e o campeonato de base tem que ser realizado ainda no 
primeiro semestre. O Conselheiro Adilson Momente agradeceu e parabenizou o Pre-
sidente por sempre procurar contribuir da melhor forma para Campinas e dá as boas 
vindas aos integrantes do Governo desejando muito sucesso. O Conselheiro informou 
que está reestruturando o Fórum Permanente de Esportes e o Presidente tem o apoio 
do Conselho. Solicitou que trabalhassem juntos da melhor forma possível e destacou 
que a sociedade esportiva sempre esteve junto com o Governo procurando soluções e 
que o Prefeito tem o apoio do Conselho. Solicitou também que o Diretor, senhor Ri-
cieri Dezem e o Presidente voltem as atenções para os Jogos Regionais, parabenizando 
o senhor Ricieri por todo o seu trabalho desenvolvido. Sobre o Edital FIEC 2013, 
o Presidente informou que a Secretaria de Finanças criou um Comitê Gestor para 
aprovação de recursos e que foram aprovados os pagamentos em 04 parcelas, sendo a 
primeira em março, a segunda em maio, a terceira em julho e a quarta em setembro. 
O Presidente informou ao Conselho que efetuará visitas junto às Praças de Esportes e 
solicitou que o Conselho o acompanhasse, caso houvesse interesse. O senhor Ricieri 
Dezem informou que fez análises em todos os projetos aprovados e concluiu que o 
Conselho não venha a esperar muito das entidades, pois não se tem dinheiro para 
desenvolver o esporte de rendimento. Solicitou que o Conselho ajudasse a fi scalizar 
os projetos e, dentro do possível, ajudasse a Secretaria a arrecadar fundos para o es-
porte. O Conselheiro Adilson Momente solicitou que aconteçam mais encontros com 
a sociedade esportiva e cita que a Secretaria de Esportes passou por muitos problemas 
e que o Conselho não se eximiu das responsabilidades. Passando para o terceiro item 
da pauta, foram apresentadas as justifi cativas de ausências dos Conselheiros Wilton 
Domingues e Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, as quais foram aceitas por todos. O Conse-
lheiro Adilson Momente pediu que todos os Conselheiros participassem das reuniões. 
No quarto item, o senhor Israel Blazutti apresentou as pendências apontadas nas pres-
tações de contas do Esporte Clube Pulo do Gato referentes ao Edital FIEC 2011. Foi 
concluído que se deve manter o artigo 39, parágrafo 2º do Decreto 15.442/06, ou seja 
mantendo a Notifi cação Extrajudicial. No quinto item foram aprovadas as atas de nºs: 
70 e 71, com a ressalva do Conselheiro Lúcio Paulo Godoi Fermoselli na ata de nº 70, 
onde consta: "O Conselheiro Lúcio solicitou que após análise documental..." Passando 
para a seguinte redação: "O Conselheiro Lúcio solicitou que após análise documental, 
a Coordenadoria do FIEC deverá criar coluna com indicadores." No quinto e último 
item, foi aprovado o calendário das reuniões, sendo toda segunda terça-feira de cada 
mês as 9:00 horas. Nada mais havendo, o Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual eu, Regina Célia Taffarello Dantas lavrei a presente ata.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 OLDEMAR ELIAS 

 PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS 

 REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES NA PUBLICAÇÃO DO 
D.O.M. DE 09/04/2013 

 Protocolado nº 2012/10/17450
 Int.: Associação Benefi cente da Boa Amizade
 Autorizo a extinção do crédito de Taxa de licença para execução de obras lançado 
através do Auto nº 000033845, objeto do acordo de parcelamento nº 017930/2002 
fi rmado em 11/04/2002 -para o contribuinte ID nº 885856 Associação Benefi cente da 
Boa Amizade, com base no estabelecido no artigo 156, V e 174 do CTN, e em respeito 
ao Princípio da Segurança Jurídica, da Legalidade, Economicidade e Razoabilidade, 
de acordo com análise realizada pela Comissão Técnica de Cobrança (Portaria SMF 
nº 001/2008, alterada pela Portaria SMF nº 001/2009). 
 Publique-se.
 

 Campinas, 15 de abril de 2013 
 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 CONVOCAÇÃO - REUNIÃO PLENÁRIA   
 A Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na sua competência pre-
vista no artigo 20, IV, da Lei Municipal 8.129/94, convoca todos os Srs. Julgadores 
e Representantes Fiscais para a  Reunião Plenária , de caráter ordinário, a se realizar 
 ÀS 8H30MIN DO DIA 24/04/2013,  em primeira convocação, nos termos do seu Re-
gimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, localizado na Av. Anchieta, 200 -  2º andar 
- Lado A , para julgamento dos processos constantes da pauta abaixo:
 01) PROTOCOLO 2007/10/7586 
 Recorrente: MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A
 Recurso de Revisão: Protocolo 2012/10/29002
 Tributo/Assunto: IPTU - Revisão lançamentos
 Relator(a): Marlon de Sousa
 02) PROTOCOLO 2007/10/57287 
 Interessado: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁ-
RIA - INFRAERO
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 Recorrente: Representação Fiscal - JRT
 Recurso de Revisão: Protocolo 2012/10/18011
 Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 000937/2007
 Relator(a): Edson Vilas Boas Orrú
 03) PROTOCOLO 2009/10/16867 
 Interessado:BANCO SANTANDER S/A
 Recorrente: Representação Fiscal - JRT
 Recurso de Revisão: Protocolo 2011/10/33481
 Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM nº 001185/2009
 Relator(a): Adriana de Oliveira Juabre
 04) PROTOCOLO 2010/03/07136   
 Interessado: ASSOCIAÇÃO UNIF. PAULISTA DE ENSINO RENOVADO - AS-
SUPERO
 Recorrente: Representação Fiscal - JRT
 Recurso de Revisão: Protocolo 2012/10/28970
 Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001829/2010
 Relator(a): Paulo César Adani
 OBSERVAÇÕES - Como previsto no Regimento Interno da JRT: a) os julgamentos 
adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima Reunião Plenária, independente de 
nova publicação de pauta (artigo 17, § 2º); b) a sustentação oral se dará conforme 
artigo 23.   

 EDGAR VALVERDE 
 AFTM Matr45.894-5Presidente Da Junta De Recursos Tributários 

 EMENTAS DAS DECISÕES REUNIÃO 2ª CÂMARA - 
16/04/2013   

  1)PROTOCOLO nº 2009/10/30794 
 Recorrente: Antônio Carlos Violaro 
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2010/10/39522
 Tributo/Assunto:  ISSQN - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - NOTIFICA-
ÇÃO Nº 007416/2009 - DECADÊNCIA 
 Relator:  Leandro Garcia de Lima
 Decisão:  Suspenso o julgamento em razão da conversão do processo em diligência 
à CSFI/DRI pelo Sr. Julgador do pedido de vistas, José Luís Holtz Júnior, conforme 
permissivo do artigo 31 do Decreto 11.992/2005.

 2)PROTOCOLO 2011/03/01340 
 Recorrente:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2011/10/47551
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 00707/2011
 Relator:  Paulo César Adani
 Decisão:  Suspenso o julgamento em razão do pedido de vista do processo pela Sra. 
Julgadora Kátia de Lara Fernandes, que converteu o processo em diligência conforme 
permissivo do artigo 31 do Decreto 11.992/2005.

 3)PROTOCOLO nº 2010/03/07094 
 Recorrente:  BANCO ABN AMRO REAL S/A
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2012/10/30942
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 001809/2010
 Relator:  José Luíz Holtz Júnior
 Decisão:  Retirado de pauta a pedido do Sr. Julgador José Luíz Holtz Júnior

 4) PROTOCOLO 2011/03/08066 
 Recorrente:  HOSPITAL GERAL MATERNIDADE MADRE MARIA THEODORA 
LTDA.
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2012/10/03969
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 002108/2011 - DECADÊNCIA
 Relator:  Paulo César Adani
 Decisão:  Suspenso o julgamento em razão de pedido de vista do processo pelo Sr. 
Julgador Leandro Garcia de Lima conforme permissivo do artigo 28 do Regimento 
Interno da Junta de Recursos Tributários, Decreto 11.992/95.

 5)PROTOCOLO 2011/03/01250 
 Recorrente:  BANCO SANTANDER (BRASIL)S/A
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2011/10/33468
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 000651/2011
 Relatora:  Kátia de Lara Fernandes
 Decisão:  Por unanimidade conhecido o recurso voluntário. Por maioria, rejeitada a 
preliminar de decadência para o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005 com 
base no inciso I e parágrafo único do artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66 (Có-
digo Tributário Nacional) visto que o Termo de Início de Ação Fiscal ocorreu em 
23/12/2009. No mérito, por unanimidade, afastada a alegação quanto à incidência do 
ISSQN em razão de que o número das contas internas apresentadas no recurso são 
estranhas àquelas que compuseram a base de cálculo do auto de infração; mantida a 
multa de 120% por ter sido devidamente aplicada nos termos do artigo 56, inciso II da 
Lei 11.829/03 e 54, inciso II da Lei 12.392/05 e, com relação às alegações de efeito 
confi scatório da multa aplicada, também por unanimidade, decidido que este não é o 
foro adequado para se discutir matéria constitucional por se tratar de instância admi-
nistrativa, nos termos do artigo 88 da Lei 13.104/2007.

 6)PROTOCOLO 2011/03/01268 
 Recorrente:  BANCO SANTANDER (BRASIL)S/A
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2012/10/23235
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 001942/2011 - decadência - ausência de emissão 
de notas fi scais de prestação de serviços.
 Relatora:  Kátia de Lara Fernandes
 Decisão:  Por unanimidade conhecido o recurso voluntário e rejeitada a alegação de 
não ocorrência do fato gerador, tendo em vista que este restou devidamente compro-
vado por meio da lavratura do AIIM nº 001942/2011 (Protocolo nº 2011/03/01268), 
portanto, obrigatório o cumprimento dos deveres instrumentais de emissão de notas 
fi scais nos termos do parágrafo 2º do artigo 113 do CTN e artigo 38 da Lei 11.829/03. 
Por maioria, rejeitada a preliminar de decadência para o período de janeiro de 2004 a 
dezembro de 2005 com base no inciso I e parágrafo único do artigo 173 da Lei Federal 
nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional) visto que o Termo de Início de Ação Fiscal 
ocorreu em 23/12/2009. 

 7)PROTOCOLO 2011/03/01252 
 Recorrente:  BANCO SANTANDER (BRASIL)S/A
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2011/10/45936
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 000653/2011
 Relatora:  Adriana de Oliveira Juabre

 Decisão:  Processo não julgado em razão do tempo decorrido. Será incluído na pauta 
da próxima reunião da 2ª Câmara.

 8)PROTOCOLO 2011/03/01270 
 Recorrente:  BANCO SANTANDER (BRASIL)S/A
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2012/10/23239
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Nº 001944/2011
 Relatora:  Adriana de Oliveira Juabre
 Decisão:  Processo não julgado em razão do tempo decorrido. Será incluído na pauta 
da próxima reunião da 2ª Câmara.
 

 KÁTIA DE LARA FERNANDES 
 Presidente DA 2ª CÂMARA  

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo : 2005/10/50430 
 Interessado: Maria Reiko Aoki Shimabukuro 
 Requerente: William Rodrigues da Silva 
 "Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autori-
zo a  restituição  do crédito apurado de   28,5705   UFIC's , decorrente do valor recolhido 
para a parcela  09/11 IPTU/Taxas de 2005 , emitido em 01/2005,  relativo ao imóvel 
cadastrado sob o código cartográfi co n°  3451.32.88.0061.01001,  tendo em vista que 
esta parcela não foi aproveitada no lançamento da reemissão ocorrido em 09/2011 , 
 consubstanciado nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei 13.104/2007 e artigos 165 ao 
169 da Lei 5.172/66 (C.T.N.)."

 Protocolo: 2006/10/66766 
 Interessado: Associação Bíblica e Cultural Barão Geraldo  
 Assunto: Restituição/Compensação Decido: 
 Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, de-
fi ro a compensação do crédito apurado no valor de 93,5352 UFIC's, decorrente do 
recolhimento indevido das parcelas 10/11 e 11/11 da primeira emissão do IPTU/
taxas de 2006, relativos ao imóvel 3352.31.26.0051.0000, conforme sugerido pela 
C.S.A.C.P.T./DCCA, nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 
44 a 54 da Lei Municipal n° 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA encami-
nhar o processo para restituição, nos moldes do art. 42 da Lei 13.104/2007 caso, após 
o procedimento de compensação, seja apurado crédito residual e não exista outros 
débitos exigíveis em nome do contribuinte.

 Protocolo :  2008/10/40824
 Interessado:  Plínio Cesar Romanini
 "Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, au-
torizo a  restituição  do crédito apurado de  242,1383 UFIC's , decorrente do recolhi-
mento efetuado para o IPTU/Taxas de 2008, relativo ao imóvel codifi cado sob o nº 
3232.24.72.0006.00000, face a subdivisão do mesmo, não deduzido proporcionalmen-
te no lançamento do imóvel originado codifi cado sob o nº  3232.24.72.0007.01001,  
consubstanciado nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei 13.104/2007 e artigos 165 ao 
169 da Lei 5.172/66 (C.T.N.)."

 Protocolo  : 08/10/42802 
 Requerente: Cristiano Brambila 
 Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos,  INDE-
FIRO  a solicitação de cancelamento da cobrança de IPTU e Taxas, relativo ao imóvel 
 5213.11.42.0120.00000 , nos termos do artigo 27 da Lei Municipal 11.111/2001, tendo 
em vista que o referido imóvel não é objeto de ação de desapropriação conforme 
informações da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de 16 de Março de 2012.

 Protocolo:   2009/10/17656 
 Interessado: Jacqueline Françoise Bressan Neptune 
 "Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autori-
zo a  compensação  do crédito apurado de  13,6319   UFIC's , decorrente do valor reco-
lhido em  duplicidade  à título de  Emolumentos  (processo judicial nº 565157/2005) , 
 relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co n°  3263.64.39.0316.01001, 
 com débitos existentes em nome do contribuinte,  conforme sugerido pela CSACPT/
DCCA, nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 44 ao 54 da 
Lei Municipal n° 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o 
processo para restituição, nos moldes do art. 42 da Lei 13.104/2007, caso após o pro-
cedimento de compensação seja apurado crédito residual e não exista outros débitos 
exigíveis em nome do contribuinte."

 Protocolo:   2009/10/29663 
 Interessado: João Carlos Cernach Fass 
 "Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autori-
zo a  restituição  do crédito apurado de  667,4549 UFIC's , decorrente do valor recolhi-
do para as parcelas  01/30 a 09/30 do acordo nº 275362/2008 ,  relativo ao contribuin-
te cadastrado sob o CPF nº  722.675.778-87 , face o cancelamento da notifi cação nº 
220.005.395, bem como do referido acordo, em virtude da decisão proferida através 
do protocolo 2008/10/4081, publicada no D.O.M. em 26/02/2009,  consubstanciado 
nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei 13.104/2007 e artigos 165 ao 169 da Lei 
5.172/66 (C.T.N.)."

 Protocolo:   2009/10/31801 
 Interessado: Roberto Jarbas Toledo 
 Requerente: Olga Alejandra Mordente 
 "Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, au-
torizo a  restituição  do crédito apurado de  161,9919 UFIC's , decorrente do valor 
recolhido em duplicidade para as parcelas  04/11 e 05/11 do IPTU/Taxas Imobili-
árias - exercício 2008 ,  relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº 
 3234.61.56.0036.01001,  consubstanciado nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei 
13.104/2007 e artigos 165 ao 169 da Lei 5.172/66 (C.T.N.)."
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 Protocolo  : 2009/10/32618 
 Interessado: GVG Participações e Empreendimentos Ltda  
 Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, defi ro a 
compensação do crédito apurado no valor de 300,2821 UFIC's, decorrente da revisão 
dos valores do AIIM 00527/2010, conforme sugerido pela C.S.A.C.P.T./DCCA, nos 
moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 44 a 54 da Lei Munici-
pal n° 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA encaminhar o processo para 
restituição, nos moldes do art. 42 da Lei 13.104/2007 caso, após o procedimento de 
compensação, seja apurado crédito residual e não exista outros débitos exigíveis em 
nome do contribuinte.

 Protocolo: 09/10/44070 
 Requerente: Odair Bernardes da Silva 
 Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base 
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos,  INDEFI-
RO  a solicitação de baixa da cobrança de Pavimentação dos exercícios 2000 a 2005, 
relativo ao imóvel  3364.13.51.0001.01001 , nos termos do artigo 27 da Lei Municipal 
11.111/2001, tendo em vista que não foram apresentados comprovantes de pagamento 
do carnê lançado pela municipalidade, ainda existe um Distrato de Contrato de Exe-
cução da Pavimentação, entre o interessado e a empresa executora, que foi juntado ao 
protocolo onde a empresa se compromete a devolver qualquer valor que tenho sido 
pago. Ainda segundo informações do DRI em 25/05/2011, o interessado não constava 
como optante pelo plano comunitário.

 Protocolo:   2010/03/1378 
 Interessado: Luiz Augusto Pereira 
 Requerente: Maria Helena Hildebrand Pereira 
 "Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autori-
zo a  restituição  do crédito apurado de  19,8561 UFIC's , decorrente do valor recolhido 
indevidamente para a parcela  01/03 do IPTU/Taxas - exercício 2010 ,  relativo ao imó-
vel cadastrado sob o código cartográfi co nº  3414.64.22.0091.01022,  consubstanciado 
nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei 13.104/2007 e artigos 165 ao 169 da Lei 
5.172/66 (C.T.N.)."

 Protocolo :   2010/10/2144 
 Interessado: Alvaro Davi Freitas de Oliveira 
 "Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autorizo 
a  compensação  do crédito apurado de  662,9819   UFIC's , decorrente do valor recolhi-
do para as parcelas  12 a 14/60 do IPTU/Taxas de 2008 (emissão 12/2008)  e do valor 
recolhido para as parcelas  25 a 27, 37 a 39/60 do acordo nº 251081/2007,  tendo em 
vista que estas parcelas não foram aproveitadas no lançamento da reemissão, retroati-
va ao exercícios de 2003 a 2008, ocorrido em 11/2009, relativo ao imóvel cadastrado 
sob o código cartográfi co n°  3441.53.17.0068.01001,  com débitos existentes em nome 
do contribuinte,  conforme sugerido pela CSACPT/DCCA, nos moldes dos artigos 163 
e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 44 ao 54 da Lei Municipal n° 13.104/2007. Fica 
autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do 
art. 42 da Lei 13.104/2007, caso após o procedimento de compensação seja apurado 
crédito residual e não exista outros débitos exigíveis em nome do contribuinte."

 Protocolo :   2010/10/34173 
 Interessado: Mauricio da Matta Furniel 
 "Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autorizo 
a  compensação  do crédito apurado de  251,7131   UFIC's , decorrente do valor recolhi-
do para as parcelas  29/60 a 40/60 do acordo nº 187721/2007 (cancelado) , tendo em 
vista que estas parcelas não foram aproveitadas no lançamento da reemissão ocorrida 
em 07/2009, retroativa aos exercícios de 2004 a 2008, relativo ao imóvel cadastrado 
sob o código cartográfi co n°  3422.52.62.0036.01001,  com débitos existentes em nome 
do contribuinte,  conforme sugerido pela CSACPT/DCCA, nos moldes dos artigos 163 
e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 44 ao 54 da Lei Municipal n° 13.104/2007. Fica 
autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do 
art. 42 da Lei 13.104/2007, caso após o procedimento de compensação seja apurado 
crédito residual e não exista outros débitos exigíveis em nome do contribuinte."

 Protocolo :   2010/10/37020 
 Interessado: Alcides Pedro Rossetti Jr. 
 "Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autorizo 
a  compensação  do crédito apurado de  157,2164   UFIC's , decorrente do valor recolhi-
do para as parcelas  15/60 a 19/60 do acordo nº 298789/2009 (cancelado) , tendo em 
vista que estas parcelas não foram aproveitadas no lançamento da reemissão ocorrida 
em 05/2011, retroativa aos exercícios de 2006 a 2010, relativo ao imóvel cadastrado 
sob o código cartográfi co n°  4312.14.21.0309.01001,  com débitos existentes em nome 
do contribuinte,  conforme sugerido pela CSACPT/DCCA, nos moldes dos artigos 163 
e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 44 ao 54 da Lei Municipal n° 13.104/2007. Fica 
autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do 
art. 42 da Lei 13.104/2007, caso após o procedimento de compensação seja apurado 
crédito residual e não exista outros débitos exigíveis em nome do contribuinte."

 Protocolo :   2010/10/42116 
 Interessado: Suê de Sá Marcondes 
 "Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, auto-
rizo a  compensação  do crédito apurado de  117,2812   UFIC's , decorrente do valor 
recolhido em  duplicidade  para a parcela  08/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias de 2010, 
 relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co n°  3423.14.23.0173.01001, 
 com débitos existentes em nome do contribuinte,  conforme sugerido pela CSACPT/
DCCA, nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 44 ao 54 da 
Lei Municipal n° 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o 
processo para restituição, nos moldes do art. 42 da Lei 13.104/2007, caso após o pro-
cedimento de compensação seja apurado crédito residual e não exista outros débitos 
exigíveis em nome do contribuinte." 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 

 Diretor Do Departamento De Cobrança E Controle De Arrecadação 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO - DRI - SF 
 NOTIFICAÇÃO 

  Protocolado: 2013/03/5.295 
 Interessado: ARCEL S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
 Assunto: Apresentação de documentos 
 Nos termos dos artigos 13, 21 a 23 e 63, §1º e 2º, da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
combinados com a Instrução Normativa nº 001, de 19/02/2003, fica o interessado 
notificado a apresentar, mediante protocolo, na Prefeitura Municipal de Campi-
nas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, cópia simples 
do RG e CPF do Outorgante da Procuração para juntada ao protocolo acima 
discriminado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação. 
Salientamos que o não cumprimento desta notificação no prazo estipulado im-
plicará no não conhecimento do pedido e posterior arquivamento, sem prejuízo 
das penalidades aplicáveis, nos termos do artigo 25 e seus Incisos, do Decreto 
Municipal nº 16.274/08 . 

 Campinas, 12 de abril de 2013 
 SILVIA HELENA APARECIDA ALEXANDRE 

 Agente Fiscal Tributário 
   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO E 
LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO 

 NOTIFICAÇÃO FISCAL 
  Protocolado: 2009/10/7087 
 Interessado: Celso Luis Piovesana 
 Assunto: Apresentação de documentos 
 Nos termos dos artigos 21 a 23 e 63, §1º, da Lei Municipal nº 13.104/2007 e da IN 
001/2003, fi ca o interessado notifi cado a apresentar, mediante protocolo, na Prefeitura 
Municipal de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 
1, os seguintes documentos, para juntada ao protocolo acima discriminado:
 1) RG/CPF do requerente.
 Prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação para a entrega dos docu-
mentos relacionados. Salientamos que o não cumprimento desta notifi cação no prazo 
estipulado implicará no indeferimento ou não conhecimento do pedido e posterior 
arquivamento, sem prejuízo das penalidades aplicáveis, nos termos do artigo 25 e seus 
Incisos, do Decreto Municipal nº 16.274/08.
 

 RENATO LIMA ALMEIDA 
 Auditor Fiscal Tributário 

   

 SETOR DE ITBI 
 NOTIFICAÇÃO 

  Protocolado: 2013-03-7441 
 Interessado: Ulisses da Silva Paiva 
 Assunto: ITBI - Retificação de Guia  
 De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução 
Normativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante 
protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada 
na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, cópia simples do 
Instrumento Completo de Transmissão do Imóvel, o qual deu origem a Guia de Reco-
lhimento de ITBI nº 404802.
 Protocolado: 2013-10-14861 
 Interessado: Névio Pires de Camargo Neto 
 Assunto: ITBI - Retificação de Guia  
 De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução 
Normativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante 
protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada 
na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, os seguintes docu-
mentos: 1. Procuração original ou cópia autenticada, outorgada por uma das partes 
interessadas constantes no instrumento de trasmissão; e 2. cópias da cédula de identi-
dade e CPF do subscritor e do outorgante da procuração.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013      
 LUÍZA BASSI DE CASTRO RIBEIRO 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO     
   

 SETOR DE ITBI 
 NOTIFICAÇÃO 

  Protocolado: 2013-10-16924 
 Interessado: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: ITBI - Retificação de Guia  
 De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução 
Normativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante 
protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada 
na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, cópia simples do 
Instrumento Completo de Transmissão do Imóvel, o qual deu origem a Guia de Reco-
lhimento de ITBI nº 397608.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013      
 CARMEM LÚCIA DA SILVEIRA GURIAN 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO     
   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO E 
LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO 

 NOTIFICAÇÃO FISCAL 
  Protocolado: 2009/10/22439 
 Interessado: Equipesca Equipamentos de Pesca LTDA 
 Assunto: Apresentação de documentos 
 Nos termos dos artigos 21 a 23 e 63, §1º, da Lei Municipal nº 13.104/2007 e da IN 
001/2003, fi ca o interessado notifi cado a apresentar, mediante protocolo, na Prefeitura 
Municipal de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 
1, os seguintes documentos, para juntada ao protocolo acima discriminado:
 1) Matrícula atualizada do imóvel com código cartográfi co 3252.54.09.0001.01001, 
em nome de Equipesca Equipamentos de Pesca LTDA.
 Prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação para a entrega dos docu-
mentos relacionados. Salientamos que o não cumprimento desta notifi cação no prazo 
estipulado implicará no indeferimento ou não conhecimento do pedido e posterior 
arquivamento, sem prejuízo das penalidades aplicáveis, nos termos do artigo 25 e seus 
Incisos, do Decreto Municipal nº 16.274/08.
 

 RENATO LIMA ALMEIDA 
 Auditor Fiscal Tributário 
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 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO   

 Protocolo nº: 2013/10/016963
 Interessado: Aeroportos Brasil - Viracopos S.A
 IM nº: 219.031-1
 Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, tendo em vista que o contribuinte possui o 
regime especial nº 312/2012 para emissão das NFSe, não é possível efetuar o cancela-
mento no sistema NFSe Campinas nos termos do artigo 10, § 1º, III da Instrução Nor-
mativa DRM/SMF nº 004/2009, alterado pelo artigo 2º da IN SMR nº 003/2012, auto-
rizo excepcionalmente o cancelamento da NFSe nº 00275937 emitida em 01/04/2013.  

 Campinas, 15 de abril de 2013 
 JAMIL JANGE NETO 

 RESPONDENDO PELA CSPFA/DRM 
 WILSON FRANCISCO FILIPPI 

 DIRETOR DO DRM 
   

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO   

 Protocolo nº: 2011/10/19832
 Interessado: Bloqpav Pavimentação Intertravada Indústria Comércio Representações 
e Serviços Ltda
 IM nº: 112.591-5
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, INDEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUI-
ÇÃO DA NFSe nº 71, tendo em vista que o campo CNPJ do tomador do serviço não 
pode ser alterado, nos termos do artigo 11, da IN DRM/SMF 04/2009, alterado pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF 02/2011.
 Protocolo nº: 2011/10/25725
 Interessado: Isaque Joia de Moraes
 IM nº: 189.941-4
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DA NFSe nº 8, emitida na competência de maio de 2011, alterando o campo "Tributa-
ção" para "Tributável MEI", nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação 
dada pelo artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011.
 Protocolo nº: 2012/03/02265 e anexos 2012/10/27858; 2012/10/48246
 Interessado: Marceloni & Manhani Comércio de Decorações Ltda - ME
 IM nº: 124.233-4
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe relacionadas no quadro abaixo, de acordo com o seu enquadramento no 
Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊN-
CIAS

ALÍQUOTA INFORMADA EQUIVOCA-
DAMENTE

ALÍQUOTA COR-
RETA A SER APLI-

CADA
N° NFSE

FEV-12 4,65% 3,87% 52 E 54

ABR-12 4,65% 3,50% 57 A 59
 
 Protocolo nº: 2012/10/07398
 Interessado: Gustavo André Ramos Alvares ME
 IM nº: 183.619-6
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DA NFSe relacionada no quadro abaixo ,  de acordo com o seu enquadramento no Sim-
ples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊNCIA ALÍQUOTA INFORMADA EQUIVO-
CADAMENTE

ALÍQUOTA CORRETA 
A SER APLICADA N° NFSE

DEZ-11 5,00% 2,00% 14

 Protocolo nº: 2012/10/22943
 Interessado: Gmarc Soluções em Telecomunicações Ltda - ME
 IM nº: 169.865-6
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe relacionadas no quadro abaixo ,  de acordo com o seu enquadramento no 
Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊNCIA ALÍQUOTA INFORMADA 
EQUIVOCADAMENTE

ALÍQUOTA CORRETA A 
SER APLICADA N° NFSE

JAN-12 5,00% 4,65% 363 A 377
 
 Protocolo nº: 2012/10/26167
 Interessado: Sait Serviços de Automoção Industrial Tecnologia Ltda
 IM nº: 64.251-7
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DA NFSe relacionada no quadro abaixo ,  de acordo com o seu enquadramento no Sim-
ples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊNCIA ALÍQUOTA INFORMADA 
EQUIVOCADAMENTE

ALÍQUOTA CORRETA A SER 
APLICADA N° NFSE

FEV-11 4,26% 4,61% 148

 Protocolo nº: 2012/10/26995
 Interessado: Oliveira & Giulietti Ltda ME
 IM nº: 29470-5
 Assunto:Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, especialmente da manifestação fi scal acima, 
solicitamos que sejam retifi cados os PGDAS e DMS referentes à competência de mar-
ço de 2010 e que eventuais divergências no valor do ISSQN sejam recolhidas.
 Protocolo nº: 2012/10/29772

 Interessado: Engeserve Serviços Máquinas e Equipamentos Ltda
 IM nº: 163.323-6
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe relacionadas no quadro abaixo ,  de acordo com o seu enquadramento no 
Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊNCIAS ALÍQUOTA INFORMADA 
EQUIVOCADAMENTE

ALÍQUOTA CORRETA A 
SER APLICADA N° NFSE

JANEIRO/12 E 
FEVEREIRO/12 3,87% 3,84% 45 A 52.

MAI-12 3,87% 4,23% 58 A 63
.
 Protocolo nº: 2012/10/30788 
 Interessado: J. Lopo Construções Ltda - ME
 IM nº: 170.540-7
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe relacionadas no quadro abaixo ,  de acordo com o seu enquadramento no 
Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊN-
CIAS

ALÍQUOTA INFORMADA 
EQUIVOCADAMENTE

ALÍQUOTA CORRETA A SER 
APLICADA

N° 
NFSE

JUL-10 2,00% 2,79% 8 E 9

 Protocolo nº: 2012/10/30789
 Interessado: Clézio S. Pinheiro - ME
 IM nº: 66.113-9
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe relacionadas no quadro abaixo, de acordo com o seu enquadramento no 
Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊN-
CIAS

ALÍQUOTA INFORMADA 
EQUIVOCADAMENTE

ALÍQUOTA CORRETA A SER 
APLICADA N° NFSE

JUL-10 2,79% 3,50% 10 A 13
 
Protocolo nº: 2012/10/31799
 Interessado: CH dos Reis Pinturas ME
 IM nº: 176.181-1
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DA NFSe relacionada no quadro abaixo ,  de acordo com o seu enquadramento no Sim-
ples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊNCIA ALÍQUOTA INFORMADA 
EQUIVOCADAMENTE

ALÍQUOTA CORRETA A 
SER APLICADA N° NFSE

JUL-10 3,50% 2,00% 1
 
Protocolo nº: 2012/10/38832 
 Interessado: Info Comércio e Serviços de Instalação e Manutenção de Equipamentos 
de Informática Ltda - ME
 IM nº: 127.799-5
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe relacionadas no quadro abaixo ,  de acordo com o seu enquadramento no 
Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊNCIAS
ALÍQUOTA INFOR-

MADA EQUIVOCADA-
MENTE

ALÍQUOTA CORRETA A 
SER APLICADA N° NFSE

NOVEMBRO/10, 
DEZEMBRO/10, 

JANEIRO/11
4,26% 4,23% 52 A 55, 58, 59, 61 

A 67, 71 A 75

OUTUBRO/11, 
DEZEMBRO/11 4,31% 4,26%

144, 147 A 150, 
159, 160, 162 

A 172

MAI-12 4,65% 4,26% 215

FEV-13 4,26% 3,84% 263 A 266
 
 Protocolo nº: 2012/10/43605
 Interessado: C&M Comunicação e Publicidade Ltda - ME
 IM nº: 122.584-7
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe nºs 274 e 275, emitidas na competência de janeiro de 2012, alterando o 
campo "Tributação" para "Tributável", nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com 
redação dada pelo artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011.
 Protocolo nº: 2012/10/44554
 Interessado: Maria do Rosário Silva Goldoni - EPP
 IM nº: 65.663-1
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe nºs 1 a 3, 7 a 10, 12, 20 a 23, 25, 26 e 31, emitidas nos meses de janeiro 
a março e maio de 2011, em virtude de terem sido emitidas com a alíquota de 5,00%, 
sendo correta a alíquota de 4,31%, das NFSe nºs 27 a 30, emitidas no mês de abril de 
2011, em virtude de terem sido emitidas com a alíquota de 5,00%, sendo correta a alí-
quota de 4,26%, das NFSe nºs 46 a 52, emitidas nos meses de janeiro a março de 2012, 
em virtude de terem sido emitidas com a alíquota de 4,31%, sendo correta a alíquota 
de 3,87% e das NFSe nºs 54 a 56, 58 e 60 a 64, emitidas nos meses de abril a junho 
de 2012, em virtude de terem sido emitidas com a alíquota de 4,31%, sendo correta 
a alíquota de 4,23%, de acordo com o seu enquadramento no Simples Nacional, nos 
termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo artigo 2º da IN DRM/
SMF nº 002/2011.
 Protocolo nº: 2012/10/45028
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 Interessado: C.C. Fonseca Reparações Automobilísticas
 IM nº: 151.374-5
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe nºs 306 a 312 e 333 a 341, emitidas no mês de julho de 2012, em virtude 
de terem sido emitidas com a alíquota de 3,50%, sendo correta a alíquota de 2,79%, de 
acordo com o seu enquadramento no Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF 
nº 004/2009, com redação dada pelo artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011.
 Protocolo nº: 2012/10/48447
 Interessado: Malavazi Artes Gráfi cas Ltda - ME
 IM nº: 60.443-7
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe relacionadas no quadro abaixo, de acordo com o seu enquadramento no 
Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊNCIAS ALÍQUOTA INFORMADA 
EQUIVOCADAMENTE

ALÍQUOTA 
CORRETA A SER 

APLICADA
N° NFSE

JULHO/10 E AGOS-
TO/10; JANEIRO/12 

A MARÇO/12
3,50% 2,79%

63 A 96; 98 A 100; 937 
A 947; 949 A 998; 1000 
A 1008; 1010 A 1012; 
1014 A 1029; 1031; 

1032
 
Protocolo nº: 2012/10/49559
 Interessado:Reserve Remoções e Serviços de Empilhadeiras Ltda - EPP 
 IM nº: 48.703-1
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe relacionadas no quadro abaixo ,  de acordo com o seu enquadramento no 
Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊNCIAS ALÍQUOTA INFORMADA 
EQUIVOCADAMENTE

ALÍQUOTA CORRETA 
A SER APLICADA N° NFSE

JANEIRO/12 E FEVER-
EIRO/12 5,00% 4,61% 64 A 66

MARÇO/12 E MAIO/12 5,00% 4,31% 67 A 69; 72 E 74

 Protocolo nº: 2012/10/49562
 Interessado: RBQ Manutenção de Máquinas Ltda - EPP
 IM nº: 129.843-7
 Assunto: Substituição de NFSe
 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe relacionadas no quadro abaixo ,  de acordo com o seu enquadramento no 
Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011:

COMPETÊNCIAS ALÍQUOTA INFORMADA 
EQUIVOCADAMENTE

ALÍQUOTA CORRETA A 
SER APLICADA N° NFSE

JUNHO/10 A NO-
VEMBRO/10 3,87% 3,84%

1; 3 A 9; 12 A 
23; 25 A 29; 34; 
35; 38 A 40; 42; 
45; 47 A 52; 54 

A 61; 63; 65; 66; 
68 E 69.

SET-12 4,31% 4,26% 298 A 300; 302 
E 304

 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 JAMIL JANGE NETO 

 RESPONDENDO PELA CSPFA/DRM 
   

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
  Protocolado nº: 2012/10/08984 e juntada 2012/10/39532. 
 Interessado: Reginaldo dos Santos 
 Assunto: Impugnação de ISS construção civil - guia nº 014566/2012
 Atendendo ao disposto nos arts. 68, 69 e 70 da lei 13.104/07, e artigo 2º, I da IN nº 
003/2008-DRM/SMF, à vista do requerimento apresentado, com base nos elemen-
tos do presente protocolado e na manifestação fi scal,  indefiro  o pedido de cance-
lamento da notifi cação de ISS construção civil  nº  014566/2012  protocolado sob nº 
 2012/10/08984 e juntada 2012/10/39532  em nome de  Reginaldo dos Santos , tendo 
em vista que das guias em duplicidade  nºs.  014566/2012 e 014373/2011,  a guia  nº 
014373/2011,  quando foi paga,  já estava cancelada . Com base no artigo 55 da Lei 
13.104/07, determino, de ofício, que o valor recolhido referente a guia  nº 014373/2011 
 seja aproveitado  na guia  nº  014566/2012 . Considera-se notifi cado o interessado com 
a publicação desta nos termos do art. 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07, o qual 
poderá ter conhecimento do seu inteiro teor mediante agendamento de data e horário 
para vista do protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000, ou protocolizando 
seu pedido de certidão de inteiro/parcial teor no Protocolo Geral, na forma da legisla-
ção municipal pertinente. 
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 

 AFTM - Matric. 91.663-3 Respondendo Pela CSFM/DRM 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 
 CONVOCAÇÃO 

 De Laguna Engenharia Eletrica Ltda. - Protocolo n.º 2012/10/46830; "Compareça o 
interessado. O não comparecimento no prazo de 15 dias implicará no arquivamento 
do referido protocolo". 
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ENG.ª TELMA AP. VICENTINI  

 COORDENADORA CSP/DPOV  

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CONCIDADE - CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS 
 COMUNICADO  

 COMUNICAMOS os(as) senhores(as) conselheiros(as) titulares e respectivos su-
plentes, representantes das entidades suplentes que compõem o Conselho da Cidade 
de Campinas, excepcionalmente estamos transferindo a 40ª Reunião Ordinária, agen-
dada quarta-feira, dia 17 de abril de 2013, para quarta-feira dia 24 de abril de 2013, às 
18h30, 19º andar andar, Sala Milton Santos, Paço Municipal,Campinas/SP. 

 Campinas, 12 de abril de 2013 
 ULYSSES CIDADE SEMEGHINI 

 PRESIDENTE DO CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO   
 PORTARIA N.º 79662/2013 
  O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições 
de seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
  Revogar o item da portaria nº 79493/2013, que nomeou a Sra. PATRICIA NEVES 
BARBOSA, matrícula nº 125.855-9, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico Departamental nível IX, junto à Secretaria Municipal do Verde e do Desen-
volvimento Sustentável.
  Nomear o Sr. ROBERTO SANTOS ALBERTO, RG 22.854.976-0, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível IX, junto à Secretaria 
Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável.
  Revogar o item da portaria nº76418/2012, que nomeou o servidor MATHEUS JOSÉ 
VEGETTI MENEGUETTI, matrícula 37733-3, para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador Setorial, junto à Coordenadoria Setorial de Controle e Licenciamento 
Ambiental, do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Munici-
pal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável.
  Nomear a Sra. PATRICIA NEVES BARBOSA, matrícula nº 125.855-9, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto à Coordenadoria Setorial de Con-
trole e Licenciamento Ambiental, do Departamento de Desenvolvimento Sustentável 
da Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável.
  Nomear o Sr. EZEQUIEL MARIANO DE FREITAS, RG nº 26.604.850, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível IX, junto a Secretaria Muni-
cipal de Serviços Públicos.
  Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

programação de cursos para o mês de Abril /2013. Endereço: Avenida 
Aquidabã, nº 505 (esquina com Rua Dr. Quirino).  

 I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO
(Secretários, Diretores, Supervisores e demais cargos de Liderança):
  01. Reflexões da Liderança: Liderança em Tempos de Mudanças 
 Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 3h
Data: 30 de abril
Horário: 8h30 às 11h30.
Conteúdo: Liderança na atualidade / A arte de ouvir / Liderarxgerenciar mudanças / 
Por que haverá líderes? / Liderança central e periférica / Líder emergente-paradigma 
da complexidade (conjunto) / Líder na complexidade / Liderança clássica x líder na 
complexidade / Paradoxo do líder / Exemplo de liderança atual / Foco da liderança: 
líder de si próprio. 

 I I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA
  02. LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - CURSO NOVO! 
 Instrutores: Eder Claudio Foga e Igor Nogueira de Camargo
 Carga Horária: 3h
 Data: 22 de abril
 Horário: 13h30 às 16h30
 Conteúdo: Lei Federal Nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso a Informação 
e a sua regulamentação no Poder Executivo Municipal de Campinas, advinda com o 
Decreto Municipal Nº 17.630/2012. Abordagem dos pontos polêmicos da Lei.

 III- MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
  03.TROCAÇÃO DE HISTÓRIA 
Instrutor: Larissa Vieira Scomparim
 Carga Horária: 2h30
Data: 26 de abril
Horário: 8h30 às 11h
Conteúdo: História da contação. Grandes contadores . Identifi cação do contador . Co-
nhecimento do público e faixa etária . Objetos de uso na contação Utilização da voz . 
Tipos de apresentação de história.

 04. ATUALIZAÇÃO ORTOGRÁFICA 
 Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária: 7h30
Data: 19 e 26 de abril
 Horário: 8h15 às 12h
 Conteúdo: Acordo ortográfi co da Língua Portuguesa: a reforma ortográfi ca prevê mu-
danças na língua portuguesa, como o fi m do trema, a supressão de consoantes mudas, 
novas regras para o emprego do hífen, inclusão das letras W, K, Y ao idioma, além de 
novas regras de acentuação. O curso compreende toda a Reforma Ortográfi ca.

 05. GRAMÁTICA I 
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
 Carga Horária: 30h
Data: 24, ,29 de abril, 06,08,13,15,20, 22,27 e 29 de maio
 Horário:13h30 às 16h30
Conteúdo: Acentuação, crase, ortografi a, verbos, pontuação

 06. BRINCAR DE APRENDER: DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
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 Instrutor: Gisleine Darzan Lupi 
 Carga Horária: 6h
Data: 22 e 29 de abril
Horário: 13h30 às 16h30
Temas: O que é o brincar, o que é brincadeira, o que representa o brinquedo, fases do 
desenvolvimento: de 00 a 12 meses e de 01 a 06 anos, Brinquedos e Brincadeiras e seu 
potencial de desenvolvimento para crianças e bebês.

 07. LIMITE SEM LIMITES 
 Instrutor: Dr. André L. Marroig de F.Ribeiro
Carga Horária: 4h
Data: 23 e 30 de abril
Horário: 9h às 11h
Conteúdo: Relações Interpessoais/ Conceito de Limite/Entendendo Freud/ A magia 
de Winnicott

 IV - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E 
COMPORTAMENTAIS
 08. JOGOS COOPERATIVOS 
 Instrutor: Gisleine Darzan Lupi 
 Carga Horária: 3h
 Data: 24 de abril
 Horário: 13h30 às 16h30
 Conteúdo: Vivência de Jogos Cooperativos e Dinâmicas de Grupo com o objetivo de 
experimentar

 09. RESILIÊNCIA: SUPERANDO AS ADVERSIDADES 
 Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 10h
 Data: 17, 22, 24 e 29 de abril
 Horário: 8h30 às 11h
 Conteúdo: Tipos de adversidades enfrentadas na vida. Risco, proteção, vulnerabilida-
de. Resiliência individual, familiar e coletiva. Como ser resiliente? Situação prática.

 V - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS COMPORTA-
MENTAIS
 10. COACHING DE VIDA: APRENDENDO TÉCNICAS DE AUTOCONHE-
CIMENTO E MOTIVAÇÃO  - CURSO NOVO !
 Instrutor: Marcelo Leandro de Campos
 Carga Horária: 12 h
 Data: 17, 24 de abril, 08, 15 de maio
 Horário: 13h30 às 16h30
 Conteúdo: O que é Coaching de Vida (Life Coaching)/ O que é Inteligência Emocio-
nal / Crenças Limitantes/ Mudança de Paradigma de Vida/ Motivação/ Adquirindo 
novos hábitos mais efi cientes / Estabelecendo metas de vida / Pondo em prática um 
plano de ação.

 11. APRENDENDO COM OS FILMES - TEMA: " A PROCURA DA FELICI-
DADE"  - FILME NOVO! 
Instrutor: Eliana Sundfeld
 Carga Horária: 3h
Data: 22 de abril
 Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Perseverança / Determinação / Integridade / Superação / Resiliência / Ini-
ciativa / Valores / Força de Vontade

 12. ADAPTAÇÃO DE MATERIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 Instrutor: Andréa Cristina Ruffo Cope
 Carga Horária: 3h
Data: 29 de abril
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Defi ciência auditiva e visual / Defi ciência intelectual / Defi ciência múltipla 
sensorial / Defi ciência surdo cegueira / Adaptação de materiais para inclusão.

 13. O SEGREDO PARA SER FELIZ NO TRABALHO 
 Instrutor: Áurea Sudário Lobo 
 Carga Horária: 2h30
Data: 24 de abril
Horário: 9h30 às 12h
Conteúdo: Importância do reconhecimento da dimensão individual / Promoção da no-
ção da identidade laboral / Melhora de relacionamentos pessoais / Instrumentalização 
para a prática preventiva / Desenvolvimento de atividades pró-ativas em relação às 
situações cotidianas do trabalho 

 V I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE VIVÊNCIAS PARA A PREVENÇÃO 
AO ESTRESSE, QUALIDADE DE VIDA, CUIDADOS COM O SERVIDOR
 14. PREVENÇÃO AO ESTRESSE NO LOCAL DE TRABALHO 
 Instrutor:Dra. Beatriz Salek Fiad
 Carga Horária: 6h
 Data: 29 de abril e 06 de maio
 Horário: 13h30 às 16h30
 Conteúdo: Práticas de fi sioterapia aplicada ao trabalho ( Alongamento , Fortalecimen-
to muscular e educação postural) / Técnicas de relaxamento / Técnicas de respiração 
/ Técnicas de meditação / O aprendizado do uso do corpo com danças e exercícios 
leves.

 15. CON-VIVER - MÓDULO RODA DE DANÇA CIRCULAR DOS POVOS - 
Dança Circular 
 Instrutor: Dra. Beatriz Salek Fiad
 Carga Horária: 20h
 Data: 17, 24 de abril, 08, 15, 22, 29 de maio, 05 e 12 de junho
 Horário: 9h às 11h30
 Temas: Vivência nas danças circulares dos vários povos, trabalhando como prevenção 
ao estresse.

  VII - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA MOTIVACIONAL 
 16. CICLO AMPLIANDO HORIZONTES: " O Sentido do Trabalho na consti-
tuição da essência humana"  
 Data: 26 de abril - 6ª feira
 Horário: 9h às 11 h 
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal.
 

 Objetivo:  Provocar uma refl exão crítica sobre o sentido do trabalho, de forma que os 
participantes percebam sua signifi cação, possam identifi car anseios próprios e ponde-
rar sobre atitudes que infl uenciam o cotidiano laboral, dimensionando a amplitude do 
trabalho na vida em sociedade e sua contribuição para a formação do valor maior da 
existência - a vida humana.

 Consultor: Antonio Artequilino  da Silva Neto 
 Minicurrículo:  Licenciado e Bacharel em História pela Universidade Federal de Goi-
ás(2003). Fez pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos na UNB - Universida-
de de Brasília, lecionou recentemente na área de pós-graduação da PUC Campinas, e 
atualmente é responsável pela gestão do quadro de educadores da Universidade Cor-
porativa Banco do Brasil, onde atua preponderantemente na formação de educadores 
corporativos. Possui Título de Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás. Atualmente trabalha na Diretoria de Gestão de Pesso-
as do Banco do Brasil.

 VIII - Turmas Exclusivas:  
A Escola de Governo oferece cursos no local de trabalho, para turmas exclusivas.
Disponibiliza ainda uma série de ações de capacitação ou vivencias motivacionais 
para serem ministradas nos locais de trabalho. Pode-se também atender a demandas 
especifi cas, de acordo com as necessidades levantadas junto as coordenações. 
Entre as opções de atividades oferecidas nos locais de trabalho estão: Curso de Even-
tos e de Cerimonial e Protocolo, Projeto "Aprendendo com os fi lmes" (temos 17 temas 
já desenvolvidos), Jogos Cooperativos, Cara ou Coroa: os dois lados do Atendimen-
to, Relacionamento e Comunicação no Trabalho, Comportamento Assertivo, Limites 
sem limites, Instrução a educadores: desenvolvimento sexual infantil, Administrando 
o tempo com efi cácia, Dança circular, Programa de prevenção ao estresse, Feedback, 
entre outros. 
Consulte-nos através do telefone: 19 3236-9561.
Todas as demais inscrições poderão ser feitas através do nosso link: https://smrh1.
campinas.sp.gov.br/cursos_egds/ 
 Informações gerais:(19)3236-9561, rh.egds@campinas.sp.gov.br
Para assuntos referentes ao EAD:3236-6982 
 

 Campinas, 15 de abril de 2013 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 
   

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 EXATAS - Edital 003/2012 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem dia 
 22/  04/2013 (segunda-feira  ), às 09h00, à Sala de Reunião "Milton Santos", loca-
lizada no 19º andar do   Paço Municipal - Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas, 
 para realização de reunião de preenchimento de vagas.
 Os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de Identidade - 
R.G. 
 A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião.  

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

CLASS NOME DOCUMENTO

8 ANTONIO CELSO LEITE DE CAMPOS 00000124982554

9 GUSTAVO FABRICIO D ESTEFANO 00000439127919

10 RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO 00000250590037

11 RUBENS TADEU MARTINS FERREIRA 00000056837999

12 ALEXANDRE FERNANDES RAPELLO 00000153126450
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
  AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos  
   

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N.º 79661/2013 
 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 12/10/48059, pela presente,
 RESOLVE 
 Prorrogar a cessão dos servidores, abaixo relacionados, para sem prejuízo dos seus 
vencimentos e sem a perda das demais vantagens do cargo prestarem serviços junto ao 
Tribunal Regional do Trabalho, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013. 
 ALEXANDRINA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA, matrícula nº 648981
 CARLOS ALBERTO DE SOUZA, matrícula nº 1086952
 DARCI FRANCO RICCI, matrícula nº 77415-4
 JOEL BUENO, matrícula nº 85838-2
 KÁTIA REGINA DO AMARAL GOLIA, matrícula nº 94576-5
 MARIA OLIVIA DE CARVALHO PALMA, matrícula nº 36672-2
 YARA AMARAL MAIS, matrícula nº 85102-7
 

   

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 SAÚDE/ASSISTÊNCIA - Edital 001/2012 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem dia 
 23  /04/2013 (terça-feira  ), às 13h30, no Salão Vermelho (térreo) d  o Paço Municipal 
- Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de preenchi-
mento de vagas.
 Os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de Identidade - 
R.G. 
 A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião.  

AGENTE DE APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL

CLA NOME DOCUMENTO

159 VANESSA HATAMOTO KURITA 00000412530892

160 JEFFERSON JOSE ALVES DE SOUSA 00000495372110

161 DANIELE MARTINS MARCHI FERREIRA 00000456452333
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AGENTE DE CONTROLE AMBIENTAL

CLA NOME DOCUMENTO

57 CRACIO ANTONIO DIAS MARTINS DE CARVALHO 0000018027549

58 ROSI APARECIDA MIRANDA DE ARAUJO 00000142038921
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
   

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 EXATAS - Edital 003/2012 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem dia 
 23  /04/2013 (terça-feira  ), às 13h30, no Salão Vermelho (térreo) d  o Paço Municipal 
- Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de preenchi-
mento de vagas.
 Os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de Identidade - R.G. 
 A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião.  

AGENTE DE SUPORTE TÉCNICO (GERAL)

CLA NOME DOCUMENTO

11 RAQUEL RIBEIRO DOS REIS 00000154566342

ARQUITETO

CLA NOME DOCUMENTO

1 DANIELA ZACARDI DE ALMEIDA CAMARGO 00000230754557

2 RODOLFO ANDRE REISZ 0000008536843
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
   

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 NÍVEL TÉCNICO - Edital 007/2012 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convo-
ca o candidato abaixo relacionado, por ordem de classifi cação, a comparecer dia 
 23  /04/2013 (terça-feira  ), às 13h30, no Salão Vermelho (térreo) d  o Paço Municipal 
- Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de preenchi-
mento de vagas.
 O candidato deverá comparecer munido de documento original de Identidade - R.G. 
 A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião.

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA

CLA NOME DOCUMENTO

11 GARDENE DOURADO MOTA 3353448
   

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
   

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 ADMINISTRATIVO - Edital 008/2012 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem dia 
 23  /04/2013 (terça-feira  ), às 13h30, no Salão Vermelho (térreo) d  o Paço Municipal 
- Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de preenchi-
mento de vagas.
 Os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de Identidade - R.G. 
 A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião.  

AGENTE ADMINISTRATIVO

CLA NOME DOCUMENTO

205 DEBORA NUNES DE SOUZA 49420431X

206 TAIZA SOLETTI DE SANTI 54764176X

207 RAIÇA FERNANDA ZOCAL FERNANDEZ 47095081X

208 ALESSANDRA BONOMI 37352775862

209 STELA RODRIGUES DOS SANTOS 0135348810

210 CARLA MARIANA ALBURGUETTI 342893701

211 CAMILA SANCHES PINHEIRO DOS SANTOS 400063025

212 VANESSA GOMES CARDOSO 326915461

213 NEUSA GARCIA ROSA 10564087

214 GUILHERME GUENA FIORENTINI 338014718

215 CAUE SALEM TAVORA 332597519
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 COMUNICADO 
 Eleição de Conselho Local de Saúde 

 O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Centro de Saúde Orozimbo Maia 
 realizará a eleição de seu  Conselho Local de Saúde , no dia 18 de abril, das 18 às 20 
horas, nas dependências da unidade, sito à  Rua Dr. Laerte de Moraes, nº 161, Vila 
Orosimbo Maia , Campinas. 

 Campinas, 04 de abril de 2013 
 JOSÉ CARLOS BORTOTTO JUNIOR 

 Secretário Executivo 
   

 COMUNICADO   
 A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o recebimento dos rela-
tórios e laudos de controle de qualidade da água realizado na saída do tratamento e 
ponto de consumo da Solução Alternativa Coletiva do Condomínio Residencial Bahia, 
conforme previsto no artigo 6º , Item "III" da Resolução Estadual SS 65 de 12 de Maio 
de 2005, referentes aos seguintes protocolos:
 Protocolo nº2012/50/1496 mês 08/2012
 Protocolo nº 2012/50/1324 mês 07/2012
 Protocolo nº 2012/50/1005 mês 05/2012
 Protocolo nº 2012/50/866 mês 04/2012
 Protocolo nº 2012/50/767 mês 03/2012
 Protocolo nº 2012/50/461 mês 02/2012
 Protocolo nº 2012/50/306 mês 01/2012
A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o recebimento dos rela-
tórios e laudos de controle de qualidade da água realizado na saída do tratamento e 
ponto de consumo da Solução Alternativa do Conjunto Habitacional Arlete Cardoso 
Lins Teixeira, conforme previsto no artigo 6º , Item "III" da Resolução Estadual SS 65 
de 12 de Maio de 2005, referentes aos seguintes protocolos:
 Protocolo nº 2012/50/0305 mês 01/2012
 Protocolo nº 2012/50/0463 mês 02/2012
 Protocolo nº 2012/50/0765 mês 03/2012
 Protocolo nº 2012/50/0867 mês 04/2012
 Protocolo nº 2012/50/1317 mês 07/2012
 Protocolo nº 2012/50/1495 mês 08/2012
A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o recebimento dos relató-
rios e laudos de controle de qualidade da água realizado na saída do tratamento e pon-
to de consumo da Solução Alternativa da Empresa Ceramica Taboal Ltda, conforme 
previsto no artigo 6º , Item "III" da Resolução Estadual SS 65 de 12 de Maio de 2005, 
referentes aos seguintes protocolos:
 Protocolo nº 2012/50/0254 mês 01/2012
 Protocolo nº 2012/50/0503 mês 02/2012
 Protocolo nº 2012/50/0752 mês 03/2012
 Protocolo nº 2012/50/0848 mês 04/2012
 Protocolo nº 2012/50/1029 mês 05/2012
 Protocolo nº 2012/50/1263 mês 07/2012
A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o recebimento dos relató-
rios e laudos de controle de qualidade da água realizado na saída do tratamento e ponto 
de consumo da Solução Alternativa da Empresa Mogiana Alimentos S/A, conforme 
previsto no artigo 6º , Item "III" da Resolução Estadual SS 65 de 12 de Maio de 2005, 
referentes aos seguintes protocolos:
 Protocolo nº 2012/50/0302 mês 01/2012
 Protocolo nº 2012/50/0539 mês 02/2012
 Protocolo nº 2012/50/0840 mês 04/2012
 Protocolo nº 2012/50/1389 mês 07/2012
 Protocolo nº 2012/50/1572 mês 08/2012 

 BRIGINA KEMP 
 DIRETORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

   

 DISTRITO SAÚDE NOROESTE 
 Vigilância em Saúde Noroeste 

 Protocolo: 12/30/01037
Interessado: Rosicleia Silva de Jesus -ME
Assunto: Renovação licença Funcionamento
Deferido
Protocolo: 13/30/00177
Interessado: Sergio Corrêa Júnior
Assunto: Renovação licença Funcionamento
Deferido
Protocolo: 13/30/00180
Interessado: Defenzza Assessoria e Serviços T.S.C Ltda
Assunto: Renovação licença Funcionamento
Deferido
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE INTIMAÇÃO   
 Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento 
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.
 DE: Helena de Fátima de Almeida -  Protocolo 2004/10/72051 - Proprietário: Soo-
homel Eugene - Rua Maracai - Lote 19- Quadra A - Quarteirão 02476 - Loteamento 
Vila Santa Odila Cont.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ENGº ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
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 SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA 

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS os membros da Comissão Municipal de Emprego de Campinas - 
COMEMPREGO para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia 26/04/13 (sexta-feira), 
às 09h30min, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador - CPAT, localizado na Ave-
nida Campos Salles, n° 427 - Centro, neste Município de Campinas, com a seguinte 
PAUTA: (1) Eleição para presidência da CME. 

 Campinas, 01 de abril de 2013 
 FERNANDO SÉRGIO PIFFER 
 Presidente Da Comemprego - Campinas 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 RESOLUÇÃO Nº 035/2013   
 O Secretário Municipal de Transportes, no uso das suas atribuições legais, e
 CONSIDERANDO  que o artigo 2º do Decreto Municipal nº 17.931, de 10 de abril 
de 2013, estabelece que o “Passe Lazer” poderá ser adotado aos domingos, conforme 
calendário a ser previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Transportes,
 RESOLVE :
 Art. 1°.  Estabelecer o calendário de vigência do “Passe Lazer”, para os próximos 
quatro meses, conforme segue:

MÊS DIA DE VIGÊNCIA DO “PASSE LAZER”

ABRIL 28

MAIO 26

JUNHO 30

JULHO 28

 Art. 2º  - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 SÉRGIO BENASSI 

 Secretário Municipal De Transportes 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  DEFERIDOS
 Prot.13/11/1474 Fly Importação Exportação e Empreend. Imobiliarios Ltda - 
Prot.12/11/14135 Pedro C de Oliveira 
 INDEFERIDOS
 Prot.13/10/8369 Angelos Com. de Pneus, Rodas e Serv. Automotivos Ltda 
 CANCELE-SE O AIM Nº 21480.
 Prot.13/11/2546 Angelos Com. de Pneus, Rodas e Serv. Automotivos Ltda
 CANCELE-SE O AIM Nº 164352.
 Prot.12/11/1644 Duos/Semurb (Tenda Atacado)
 CONCEDIDO PRAZO DE 45 DIAS
 Prot.13/11/2987 Correntão Auto Posto
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 Prot.13/10/15818 VB Midia Serv. de Exposição Publicitaria - Prot.13/11/4882 Ge-
raldo J de Souza - Prot.13/11/4790 Serafi na Empreend. Imob. Ltda - Prot.13/11/4745 
Leonardo M Vega - Prot.13/11/4207 Adilson F Xavier - Prot.10/11/15090 Bage Bar e 
Restaurante Ltda Prot.13/11/403 Antonio D Vidotti - Prot.13/11/4905 AB Sistema de 
Freios Ltda - Prot.13/10/17012 Philomena Palermo Baruque   

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO 
   

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  FICA EMBARGADA A OBRA, SITO À RUA COM. BERNARDO ALVES TEIXEI-
RA Nº 1206 - JARDIM AURELIA. (AUTO Nº 1166)
 Prot.12/156/1577 Pedro Andre dos Santos 
 FICA EMBARGADA A OBRA, SITO À RUA ANTONIO NUNES DOS SANTOS, Nº 
863 - JARDIM DO VOVÔ. (AUTO Nº1167)
 Prot.12/10/56926 Luiz Antonio Marchi 
 INDEFERIDOS
 Prot.13/11/1500 Judith A Dobbro - Prot.13/10/12633 Comunidade Evang. Arca do Senhor - 
Prot.13/10/11408 Sandra R Paiola Fanger
 DEFERIDOS
 Prot.13/11/2967 Fernanda T Zavickis - Prot.13/11/0001 Cezar Ap. Nardi - Prot.12/11/2805 
Ary Fernando A A Prado - Prot.13/10/1699 Elias D Nigri - Prot.13/11/3180 Maria da C 
Freitas Aguiar - Prot.13/11/3930 Ailton M Luz - Prot.12/11/8852 Osvaldo Campos 
 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS
 Prot.13/10/13425 Miami Sports Imp. e Exportação Ltda 
 CANCELE-SE O AIM Nº 23648.
 Prot.12/11/11746 Duos/Semurb (Ofi cina Canadá)
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 Prot.09/11/12699 Aroldo Furquim - Prot.10/11/9906 Flavio A S dos Santos - Prot.12/11/12277 
Radames Assad Jr - Prot.12/11/13206 Walter Engelbrecht - Prot.12/11/13268 Jorge de L 
Oliveira - Prot.12/11/13555 Fabio R Camargo - Prot.13/11/1026 Luis Ap. Raymundo - 
Prot.12/11/13202 Antonio C Bergantini - Prot.12/11/13203 Celso H Pires - Prot.12/11/13204 
Jackson T A Soares - Prot.13/11/3173 Maria Z de Araujo Santos 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS, SITO À AV ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, 
GUICHE DE ATENDIMENTO PARA TOMAR CIENCIA.
PRAZO DE 10 DIAS
 Prot.96/8867 Sergio Cavalaro Jr - AIM nº 22946 
Prot.07/11/13333 Maria Alice da Conceição Souza - AIM nº 22393
 PRAZO DE 30 DIAS
 Prot.12/156/1577 Pedro Andre dos Santos - INT nº 31527
Prot.12/10/56926 Luiz Antonio Marchi - INT nº 34128 
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 SECRETARIA DO VERDE, DESENV. SUSTENTÁVEL 
  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 2ª PUBLICAÇÃO 

 Protocolo nº 2013/10/5805
 Interessado: SEI Novo Negócio 1 Empreendimento Imobiliário SPE LTDA
Para dar seguimento à análise do processo de Licenciamento Ambiental, solicitamos o com-
parecimento do interessado acima ou representante legal, devidamente autorizado por pro-
curação pública, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, (nos termos da Ordem de Serviço nº 
01/09), para apresentar os seguintes documentos:
a) Projeto de drenagem de águas pluviais para o empreendimento conforme orientado pela 
Lei 12.526/07;
b) Compatibilizar dados apresentados no Laudo de Caracterização Hidrológica com projeto 
de drenagem a apresentar;
c) Providenciar a matrícula atualizada e unifi cada do imóvel;
d) Apresentar itens 7, 8 e 13 do Anexo VII do Decreto 17.261/11.
 Atendimento técnico e entrega de documentação das 14h00 às 16h00 de segunda, quarta e 
sexta-feira, agendado pelo telefone 2116-0155. 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engº Civil - Matrícula: 123.234-7 - CCLA - SVDS 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 2ª PUBLICAÇÃO 

  Prot.: 2011/10/16713 
 Interessado.: Nelson Torres Bertazzoni 
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental da área referente a este 
protocolo requer o atendimento, na íntegra, do solicitado via diário ofi cial na 1ª pu-
blicação, sendo que se encontram pendentes o atendimento aos itens 9, 10, 12, 13 da 
referida publicação.
 Para esclarecimentos, favor agendar com técnico. Fone: 2116-0104 
 Atendimento Anexo I: 2ª, 4ª e 6ª feira - período da tarde  

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 LINDENBERG CASIMIRO DAMASCENO 

 Eng. Ambiental - Matrícula: 123002-6-SVDS 
   

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS - CONGEAPA 

 CONVOCAÇÃO 
 CONVOCAMOS os senhores(as) Conselheiros(as) titulares e suplentes para reunião 
extraordinária que acontecerá no dia 23 de abril de 2013 (terça-feira), primeira chama-
da às 18h30 e segunda chamada às 19h00, na Sede do Conselho, Av. Heitor Penteado, 
nº 1.162, Distrito de Joaquim Egídio, Campinas/SP, com PAUTA ÚNICA: Apresenta-
ção e deliberação de pareceres da Câmara Técnica de Protocolados.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 JANSLE VIEIRA ROCHA 

 Presidente Do CONGEAPA 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretaria Do Verde E Do Des. Sustentável - Secretaria Executiva Do CONGEAPA 
   

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS - CONGEAPA 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONGEAPA - 29 DE JANEIRO DE 2013 
 Aos 29 dias do mês de janeiro de 2013, às 18h30, realiza-se na sede do Congeapa, 
situado a Rodovia Heitor Penteado, nº 1162, a reunião extraordinária do Conselho 
Gestor da Apa - Congepa. A reunião foi presidida pela presidente-interina, Rosange-
la Villa do Miul, titular da  Moradas das Nascentes , e da Secretária Sandra Regina 
Venâncio, titular da ACI - Associação Campineira de Imprensa . Estiveram presen-
tes na reunião, os seguintes Conselheiros: Marcelo Duarte da Conceição -  Subpre-
feitura de Joaquim Egídio ; Wander Vilalba, titular da  Subprefeitura de Sousas;  
Alethea Peraro Borsari da Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento 
Sustentável ;Jansle Vieira Rocha, titular da UNICAMP ; Maria da Graça Gargantini, 
titular da Associação Regional de Escritório de Arquitetura de Campinas ; Angela 
Podolsky, titular da APAVIVA - Associação dos Amigos da APA de Campinas ; Te-
reza Penteado, titular da Associação Movimento Resgate Cambuí ;Valdemir Lúcio 
Rosa, titular do  IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil ; Érica Moriconi Pacheco, 
titular da  Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano ; Jor-
ge Alberto Teixeira, titular do  Colinas do Atibaia. 
 Suplentes: Martha Matosinho (1ª suplente da Subprefeitura de Sousas), Sandra Mar-
ques (1ª suplente da APAVIVA -  Associação dos Amigos da APA de Campinas) , 
Cláudia M. Rezende Esmeriz (2ª suplente  Secretaria Municipal do Verde e do De-
senvolvimento Sustentável ).
 Estavam presentes: Maria da Piedade Eça de Queiroz, Cleusa Aparecida João, Carlos 
Mercadante, Marco Antonio Vicentini, José Aparecido Lima, Paulo Henrique C. de 
Souza, René M. Oliveira, Rogério A. S. Paredes - advogado OAB/SP 142.608.
 A Presidente-interina abre os trabalhos da mesa em segunda chamada colocando em 
discussão a ordem do dia publicada no Diário Ofi cial do Município em 28 de janeiro 
de 2013, na página 15, por meio da Convocação aos senhores conselheiros titulares e 
suplentes para reunião ordinária do dia 29 de janeiro de 2013, com a seguinte PAUTA: 
1. Aprovação das Atas; 2. Aprovação dos pareceres das Câmaras Técnicas sobre os 
protocolos; 3. Situação atual da elaboração do Plano de Manejo, e 4. Assuntos Gerais. 
A Presidente-interina, Rosângela Villa Do Miu, abre a reunião esclarecendo que em 
decorrência do pedido de demissão do ex-presidente, José Afonso Bittencourt, em 
dezembro do ano passado, e conforme rege o Regimento Interno, assume interina-
mente e manda um email ao prefeito, Jonas Donizette, se colocando à disposição. 
A presidente afi rma que o secretário, Rogério Menezes, a chamou para uma reunião 
onde foram discutidas as pautas, porém publicado no Diário Ofi cial, de forma equi-
vocada. Diante das divergências, solicitou que a mesma fosse alterada, o que foi feito 
somente na segunda-feira, dia 29/01/2013. Diante disso, se sentindo insegura, trouxe 
um colaborador advogado, Dr. Rogério Paredes, para orientá-la de forma jurídica na 
reunião, já que a Prefeitura não disponibiliza um advogado para o acompanhamento 
das reuniões do conselho. A senhora Martha Matosinho pergunta se o advogado é do 
jurídico da Prefeitura, face a não ter havido esse esclarecimento, quando da apresenta-
ção do Sr. Advogado pela Presidente em exercício. A presidente-interina responde que 
não. Mas, consta no Regimento Interno do Congeapa, que a Prefeitura de Campinas 
tem que disponibilizar uma assessoria jurídica para o conselho, e que o mesmo não 
acontece, por isso ela convidou o Dr. Rogério para auxiliar os trabalhos da reunião 
ordinária, que aceitou o convite de forma voluntária e também por ser morador do 
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San Conrado. O Dr. Rogério Paredes disse que de acordo com o Regimento Interno 
é obrigatório a eleição de um novo presidente, já que o ex-presidente pediu renúncia 
(demissão) do cargo. Por sua vez a Sra. Rosangela Villa do Miu disse que " Diante 
dos atropelos e as nulidades técnicas e de dois textos publicados no Diário Ofi cial, 
cujo conteúdo foi alterado com mudanças pequenas, mas signifi cativas, atropelando a 
legalidade publicada no D.O.M. Com isso, não há inconstitucionalidade e que regula 
a situação de todos nós. Devemos seguir uma ordem e obrigatoriamente aprovar as 
atas anteriores. As atas devem ser ratifi cadas e aprovadas na 1ª Assembleia do mês ". 
O advogado diz que a renovação está no Capitulo 3, Art.8° ao 10. A renovação tem que 
ser interpretado como um todo, e o artigo são diferentes da natureza da lei, não é está 
no capítulo 3. O Artigo 11 que trata da renovação do conselho não pode ser interpre-
tado por parte, e abre precedentes para anulação desta reunião. A conselheira Angela, 
diz que o advogado como convidado, não poderia estar sentado na mesa da diretoria. 
A Tereza fala que está correndo no MP, uma ação contra a ilegalidade desta diretoria, 
aliás, completa que desde 2001 a diretoria do Congeapa está exercendo o mandato de 
forma ilegal. Jansle afi rma que precisamos nesta reunião eleger uma comissão eleito-
ral e convocar uma assembléia para eleição do novo presidente e a presidente deveria 
ter trazido a questão em pauta da reunião. A presidente, então pergunta o que foi que 
ele como conselheiro trouxe para o conselho. Segundo a conselheira Angela, o pleno 
tem que resolver quem assume a reunião, pois o advogado não pode se manifestar sen-
do apenas um convidado, muito menos conduzir uma reunião, como está ocorrendo.A 
presidente afi rma que ele é um voluntário, e não é do Congeapa e que pelo Regimento 
Interno, nós conselheiros deveríamos ter apoio do jurídico da prefeitura e como isso 
não ocorre, eu o convidei para participar e nos dar essa assessoria jurídica, até que 
assuma um novo presidente. A presidente-interina argumenta também que o Decreto 
que o prefeito criou para desvincular o Congeapa da Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Desenvolvimento Urbano é ilegal e fere o Art.8° do Regimento Interno. A 
presidente diz que contestou por email e a publicação não foi no prazo de 72 horas. De 
acordo com ela, mandei um email no dia 02 de janeiro e a secretaria do prefeito disse 
que o Wandão iria me procurar, mas isso não aconteceu. Liguei na Secretaria do Verde, 
estive na reunião com o secretario e se as atas não forem aprovadas, no dia seguinte. O 
DO não foi acordado na reunião, mandaram por email, a pauta no mesmo dia da reu-
nião anterior. Uma reunião de vocês que foi armada. A secretária Sandra Venâncio co-
loca que " o Congeapa, agora tem um conselho paralelo e se reúne a portas fechadas 
com o secretario, Rogério Menezes para deliberar questões relacionadas ao conselho, 
sem a participação da diretoria. É inadmissível tanto a postura do secretario quanto 
dos conselheiros ". A presidente interina diz que a legitimidade de estar aqui, se é cons-
titucional ou não. Ele alterou o artigo de Lei através de um decreto lei. A conselheira 
Angela insiste na ilegalidade daquela situação e a presidente diz que não irá admitir 
sarcasmo da conselheira. Angela diz ainda que o Regimento Interno não permite que 
a reunião seja dirigida por advogados ou qualquer participante que não faca parte 
desse conselho, solicita mais uma vez que o advogado convidado se retire da mesa. A 
presidente interina pede para seguir a ordem do dia e levar em votação a aprovação das 
ATAS. Neste momento o Sr. Rogério Paredes, advogado, se retirou da mesa.
 Ata da reunião ordinária de 30 de outubro de 2012 
 Aprovada por sete conselheiros. Alguns conselheiros se abstiveram, justifi cando que 
não participaram da reunião, quais sejam: Érica Pacheco da SEPLAN, Wander Vilalba 
da Subprefeitura de Sousas, Marcelo da Conceição da Subprefeitura de Joaquim Egí-
dio e Jorge do Colinas do Atibaia.
 Ata da reunião extraordinária de 07 de novembro de 2012 
 Aprovada a nulidade e impugnação da reunião. Aprovado com oito votos e três abs-
tenções: Érica da SEPLAN, Wander Vilalba da Subprefeitura de Sousas, Marcelo da 
Conceição da Subprefeitura de Joaquim Egídio. A reunião foi impugnada por infringir 
o Art. 18 do regimento interno, o qual estabelece que as reuniões extraordinárias de-
vem ser marcadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
 Ata da reunião extraordinária de 04 de dezembro de 2012 
 A ata foi lida e aprovada com 10 votos e 4 abstenções, a saber: Secretária Sandra 
Venâncio, Presidente-interina, Rosângela Villa do Miu, Erica Pacheco da SEPLAN e 
Jorge Alberto Teixeira, do Colinas do Atibaia.
 Ata da reunião ordinária do dia 11 de dezembro de 2012 - Parecer dos protocolos 
das Câmaras Técnicas 
 Segundo a Secretária Sandra esta ATA não foi feita, pois faltam todos os pareceres dos 
conselheiros que fi caram de encaminhar por email e que não foi feito impossibilitando 
o trabalho da secretária. 
 A Secretária Sandra quer que conste em ATA, o movimento que se cria dentro do 
conselho para impedir a fi nalização das ATAs, pois os conselheiros de forma propo-
sital não encaminham os documentos para fi nalização da mesma. A Secretária Sandra 
também quer que conste em ATA a observação feita pela conselheira Graça Gargan-
tini, onde esta argumenta que por falta de tempo a Sra. Sandra não fi naliza as ATAs 
em tempo hábil, sugerindo que o cargo de Secretária Geral do Congeapa também seja 
substituído na próxima eleição, uma vez que a própria Sra. Sandra disse que não tinha 
tempo. A Secretária Sandra argumenta " que a vacância é apenas do presidente e não 
há nada que me impeça de exercer o cargo de forma legal, pois também não me ma-
nifestei por escrito que pretendia deixar o cargo de secretaria. Com isso, percebe-se 
de forma clara, uma pressão do conselho paralelo que se formou no Congeapa para 
destituir a atual diretoria" . A conselheira Angela questiona sobre o livro de presença 
e do prazo do envio das ATAs que fi cou estabelecido pelo pleno na reunião de 29 de 
maio de 2012 desse conselho. Observa também que fi cou aprovado pelo pleno que 
as ATAS seriam enviadas aos conselheiros em até 5 dias após a AGO para correções 
e posterior fi nalização pela secretária, para ser enviada e aprovada na reunião subse-
quente. Observa que esse prazo nunca foi cumprido. A Secretária Sandra, afi rma que 
é impossível redigir e aprovar a ata em apenas cinco dias, pois os próprios conselhei-
ros não ajudam. Martha recomenda que as assinaturas de presença dos conselheiros 
aconteça no livro ofi cial e não em folhas avulsas, como vem sendo feito, e esclarece 
que seu nome não deve estar na listagem dos conselheiros, pois não vem recebendo 
as ATAS. Quanto ao livro a secretária apresenta em reunião e sugere que se faça a 
partir de agora as assinaturas no livro e não em folhas de presença, como vinha sendo 
feito até agora. A secretária também coloca à disposição dos conselheiros o livro de 
atas devidamente registrado pelo ex-presidente, José Afonso Bittencourt. A secretá-
ria também sugere que os conselheiros atualizem seu cadastro com nome, telefone, 
email. A secretária também sugere que os conselheiros atualizem seu cadastro com 
nome, telefone, email e o controle das faltas dos conselheiros. A sugestão é aceita pela 
Martha que diz que seu nome não está na lista dos conselheiros e que também não 
vem recebendo as ATAS. A conselheira Angela pede a palavra para falar do projeto da 
Unidade de Conservação (UC) Refúgio da Vida Silvestre da Mata Ribeirão Cachoeira, 
esclarece que o caderno de subsídios para a criação da UC encontra-se disponível no 
site da PMC e que já foi feita uma Audiência Publica (AP) em agosto de 2012, no 
salão vermelho da PMC, para apresentação do projeto e esclarecimentos a popula-
ção em geral e aos conselheiros do CONGEAPA E COMDEMA. Após a revisão do 

projeto e da minuta do decreto, com as solicitações feitas pelos participantes da AP, o 
processo foi encaminhado ao CONGEAPA novamente e estava parado há três meses 
secretaria do Conselho. O projeto criado pela Ong APAVIVA, e apoiado pela então 
SMMA, contempla a preservação de uma área de 250 hectares de mata atlântica, com 
nascentes e biodiversidade intacta. O objetivo principal da APAVIVA, com a criação 
dessa (UC) e o refl orestamento das APPs para a construção de corredores ecológicos, 
a partir dessa Mata, fazendo a ligação dos fragmentos fl orestais remanescentes de 
Mata Atlântica da APA de Campinas. Le o decreto e solicita ao pleno aprovação do 
projeto, pois o mesmo faz parte dos 100 dias de governo. A Sra. Rosangela, presidente 
interina, pergunta como a conselheira Angela, conseguiu retirar o processo original de 
dentro da Secretaria, pois os processos não podem transitar livremente por uma pessoa 
que não está legitimamente ligada a Prefeitura de Campinas. E o mesmo também não 
poderia ser divulgado, pois não foi ainda publicado. Angela esclarece que esse proto-
colado veio para o CONGEAPA com a conselheira da SVDS pois estava previsto sua 
apresentação e deliberação nessa reunião, na ATA publicada no DOM na quinta feira 
passada. A presidente interina, diz que não levará em votação o pedido da conselheira 
Angela, pois o mesmo precisa ser analisado e também não está na pauta. A presidente 
quer que conste em ATA que o prefeito alterou um decreto que muda a lei mãe de 2013 
mudando a secretaria da SEPLAN para a Secretaria do Verde e do Desenvolvimento 
Sustentável. A lei é tripartite, Executivo, Legislativo e Segmentos de Representantes 
da População. Há uma dúvida e pediremos o esclarecimento da SEPLAN e do Secre-
taria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável. Pediremos um esclarecimento do 
jurídico da prefeitura sobre a questão da legalidade e chamar para discussão na pró-
xima reunião ordinária. Sendo assim a Presidente Interina dá por encerrada a reunião. 
Eu Sandra Venâncio lavrei a presente ata.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretaria Do Verde E Do Des. Sustentável - Secretaria Executiva Do CONGEAPA 
   

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS - CONGEAPA 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONGEAPA - 30 de OUTUBRO DE 2012 
 Aos 30 dias do mês de outubro de 2012, às 18h30, realiza-se na sede do Congeapa, 
situado a Rodovia Heitor Penteado, nº 1162, a reunião do Conselho Gestor da Apa - 
Congepa. A reunião foi presidida pelo presidente, José Afonso da Costa Bittencourt 
e a vice-presidente, Rosangela Ap. M. Vila Domiu, titular da Associação dos Amigos 
do Loteamento Morada das Nascentes  e a Secretária Sandra Regina Venâncio, titu-
lar da ACI - Associação Campineira de Imprensa . Estiveram presentes na reunião, 
os seguintes Conselheiros: Marco Antonio Vicentini -  Subprefeitura de Joaquim 
Egídio ; Cláudia M. Rezende Esmeriz, titular da Secretária Municipal de Meio Am-
biente ; Alair Godoy, (DEPLAN, SEPLAN), titular da Secretária Municipal de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Urbano e Departamento de Planejamento e Desen-
volvimento Urbano ;Denise de Alemar Gaspar, titular da MetrocampIbmec ; Jansle 
Vieira Rocha, titular da UNICAMP ; João Fasina Neto, Suplente, Associação Amigos 
da Fazenda Capoeira Grande ;Maria da Graça Gargantini, titular da Associação Re-
gional de Escritório de Arquitetura de Campinas ; Sandra Marques, Suplente, da-
 APAVIVA - Associação dos Amigos da APA de Campinas ; Tereza Penteado, titular 
da Associação Movimento Resgate Cambuí ;Ernesto Tomboly, Titular do  Loteamen-
to Caminhos de San Conrado ; José Joaquim Bulgarelli, Titular da  Subprefeitura de 
Sousas,  Nelson Falcari , Sindicato Rural. 
 O Presidente do Congeapa recebe a correspondência do conselheiro Jansle solicitando 
a mudança de nome da Comissão Técnica de Plano de Manejo para Câmara Técnica 
de Plano de Manejo. Após os recebimentos dos requerimentos o Presidente abre os 
trabalhos da mesa em segunda chamada colocando em discussão e votação, a seguinte 
ordem do dia: 1. Aprovação da Ata anterior; 2. Processos protocolados na Prefeitura 
para pareceres deste Conselho; 3. Encaminhamento e deliberação sobre o "Plano de 
Manejo"; 4. Votação da solicitação do Conselheiro Jansle Vieira Rocha.
 1º Item da Pauta - Leitura da ata anterior 
 O presidente faz a leitura da ata, mas a secretária se manifesta e diz que não recebeu 
a ata por email. A conselheira Tereza diz também não ter recebido. Tereza reitera 
dizendo que recebeu a Ata por email, mas que seu nome saiu errado e o endereço. O 
presidente diz que a ata já foi encaminhada para publicação em edital e será publicado 
mesmo sem aprovação e que fará uma publicação corrigindo os erros apresentados. 
Após a leitura o presidente coloca em votação se a Ata está aprovada. Os que aprovam 
permaneçam como estão. Considerada aprovada então, damos andamento a próxima 
pauta. O conselheiro Jansle se absteve por não ter participado da reunião anterior. 
 2º Item da Pauta - Plano de Manejo  
 A conselheira, Denise Gaspar faz uma observação que a palestra do Plano de Manejo 
deve ser em novembro, e a palestra da mata Ribeirão Cachoeira, em outubro. Ela quer 
que conste que as palestras são só apenas propostas. Projetos apresentados para prévia, 
marcada anteriormente para o dia da reunião e não faziam parte da comissão. Levan-
tamento feito gráfi ca. Presentes não aceitaram marcar outra reunião dia 08 na sede da 
Estação Ambiental e só pessoal da prefeitura. Para assunto não quis dar andamento. 
Jansle diz que a Petrobras quer a Ata da reunião da Câmara Técnica de Plano de Ma-
nejo realizada no Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, quando 
foi aprovada a contratação por inexigibilidade a contratação do Plano de Manejo. O 
conselheiro pede para que seja votada nesta reunião a contratação por inexigibilidade. 
O presidente esclarece, pois algumas pessoas desconhecem o assunto, mas existe uma 
verba depositada pela Petrobrás, que está sendo administrada pela Prefeitura de Cam-
pinas e a Petrobrás, destinada ao Plano de Manejo. Diante disso, o presidente diz que 
existem dois caminhos a percorrer; uma é colocar em licitação pura e simples, fazendo 
as exigências técnicas necessárias, e que ganharia o menor preço. E a outra como é 
um órgão público, poderíamos através de uma parceria com a universidade, de acordo 
com que a lei prevê; fazer um contrato com a Funcamp ou Embrapa. Criou-se então, a 
comissão do Plano de Manejo para avançar na questão da inexigibilidade e esgotamos 
todas as possibilidades para apresentar para a votação. Era essa o encaminhamento 
da comissão, mostrar o que foi feito em relação aos levantamentos sobre os três itens 
desta licitação: Plano de Manejo, Sinalização e Resíduos sólidos. Agora, precisamos 
colocar no pleno, o que a comissão trouxe de propostas, e decidir se vamos caminhar 
para aprovação da licitação pura e simples ou pela inexigibilidade. O pessoal da Pe-
trobrás esteve na Prefeitura representado por duas engenheiras, mas nesta reunião, a 
conselheira, Dionete, fi cou preocupada com o custo, pois quando se encaminha para 
Unicamp e Embrapa, o custo é muito alto, pois existem taxas da universidade. Do va-
lor total da verba de R$ 300.000 mil, só vão sobrar apenas 80 a 90 mil para o trabalho 
universidade que vai prestar o serviço, já na licitação, o custo é de aproximadamente 
R$ 210.000 mil. Desta forma a comissão se aprofundou no assunto e vamos colocar 
em votação e quero que conste em Ata o meu agradecimento a comissão que elaborou 
a parte técnica deste trabalho. Então, eu pergunto se vamos caminhar pela inexigibi-
lidade ou pela licitação. Foi colocado pelo conselheiro Alair que interrompe o presi-
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dente afi rmando que há uma confusão na interpretação: nós não contratamos, pois não 
é da competência do Congeapa e dos conselheiros votarem a inexigibilidade do con-
trato. O conselho só pode analisar a documentação e ver se é possível a licitação. Não 
pode defi nir como será a contratação, pois quem defi ne é o contratante, quem contrata. 
O presidente justifi ca que apesar de não ter a competência, houve um trabalho neste 
sentido e vamos apresentar o resultado à procuradoria da Prefeitura e da Petrobrás. O 
conselheiro Jansle afi rma que na reunião da Câmara Técnica do Plano de Manejo do 
dia 14/08 foi decidido pela contratação por inexigibilidade. A documentação sobre a 
Unicamp e FUNCAMP, solicitada à comissão pela Petrobras, já foi encaminhada, e 
a Petrobrás está fi nalizando a análise e aguardam a Ata da reunião no gabinete para 
fi nalizar o processo. E, assim que a ata for encaminhada para a Petrobras, decidiremos 
pela contratação por inexigibilidade. A documentação está em análise pela Petrobras 
e ela vai dar um parecer, e poderemos dar andamento ao Plano de Manejo. A comis-
são se reuniu no dia 08/10, e resolveu optar pela inexigibilidade, inclusive tivemos 
o apoio da professora Roseli, que nos deu modelos de Planos de Manejo de vários 
lugares para estudarmos e aperfeiçoar o nosso. Nesta reunião também foi decidido a 
minha nomeação como coordenador da Câmara Técnica, mas para isso precisamos 
compor e funcionar como Câmara Técnica e não como comissão para termos maior 
representatividade. Por isso, protocolei ao Congeapa para que se mude a denominação 
de Comissão para Câmara Técnica. O presidente diz que a decisão é do pleno e vamos 
votar a solicitação do Jansle. "Quando assumi a presidência do Congeapa, colocamos 
em votação que seriam criadas as comissões. Até porque é um órgão público. Naquele 
momento eu falei que teríamos um mandato quadriênio e que o prefeito está fazendo 
um ano de exercício. Em função disso, foi acatada a decisão do pleno pelas comis-
sões. Todas as decisões serão do pleno e ele não é independente. Entendemos que o 
mandato é dos conselheiros, por isso vou colocar em votação. Eu pessoalmente quero 
manter as comissões, pois a criação da Câmara Técnica dá margem a atitudes e ou-
tros procedimentos. O conselheiro Jansle afi rma que no Regimento Interno não existe 
"comissão" e sim "Câmara Técnica". O presidente leva em votação e os conselheiros 
presentes votam pela aprovação da criação da Câmara Técnica ao invés de comissão. 
O presidente afi rma que não há impedimentos que a coordenação da Câmara Técnica 
seja do conselheiro Jansle, por isso vamos colocar em votação. A secretária Sandra 
pede para ao Jansle que comente um pouco sobre seu trabalho, já que ela desconhece. 
O conselheiro dá uma breve explanação sobre seu curriculum: formado em engenharia 
agrícola, com mestrado nesta área e PhD em Sensoriamento remoto, atuando na área 
de geotecnologias aplicada ao planejamento do meio físico e monitoramento agrícola 
na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, tendo orientado dissertações e te-
ses na área da APA e no município de Campinas. Para fi nalizar o presidente se dirige 
ao pleno levando em votação pela criação da Câmara Técnica do Plano de Manejo, 
tendo o conselheiro Jansle como coordenador técnico. Então, fi ca aprovada em vota-
ção pelo pleno, a criação da Câmara Técnica que é a sucessora da Comissão Técnica, 
e mantém todos os membros e os trabalhos junto a Petrobrás. A comissão foi nomeada 
e está aberto aos conselheiros se inscrevam na comissão.
 3º Item da Pauta - Processos protocolados na Prefeitura ordem de prioridade 
 Segundo o presidente a ordem de prioridade é sobre o empreendimento da Ville 
Saint´Anne. Não vamos colocar em votação no pleno, mas tem um representante do 
COMDEMA, que deu um parecer sobre o loteamento. O presidente convida o Paulo 
Sérgio Garcia de Oliveira, técnico interessado no processo, para que se pronuncie. O 
presidente complementa que como assumiram em maio, várias reuniões não deram 
quorum. Enfi m, nos temos que dar o encaminhamento para a liberação e trazer mais 
subsídios, como foi feito para o COMDEMA. Podemos pedir um parecer do COMDE-
MA. Existem outros empreendimentos parados que precisamos dar encaminhamento. 
A secretária Sandra afi rma que como não está na pauta, não pode ser aprovada. É e 
preciso ouvir o parecer do COMDEMA. O representante do loteamento, Paulo Sérgio 
se apresenta dizendo que é da empresa Árborea Ambiental e desde 2005 estão sendo 
feitos estudos sobre o impacto ambiental, de acordo com a Secretária do Meio Am-
biente. Tivemos uma audiência pública com uma equipe técnica e o parecer favorável 
da CETESB, com base na lei 10.850 da Lei da Apa. O conselheiro Jansle interrompe 
o empreendedor e pede para fazer a leitura do parecer do COMDEMA que é contrário 
ao empreendimento. Após a leitura, Jansle reafi rma que os conselheiros não devem 
aprovar qualquer coisa, até que o Plano de Manejo fi que pronto.
  Parecer do Comdema: MINUTA DE RESOLUÇÃO ELABORADA PELO 
COMDEMA  
 Ref: Protocolos 2009/10/34801 (Fazenda Santana da Lapa), 2010/10/16218 (Ville 
Saint Anne), 2011/10/45542 (Reserva da Mata).
 O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas - COMDEMA de CAMPI-
NAS, reunido na sua 128a Reunião ordinária, no uso das atribuições conferidas na Lei 
Municipal nº 10.841, de 24 de maio de 2.001, no Decreto Municipal nº 13.874, de 4 
de março de 2.002, combinado com a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981 
e Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998, para o efetivo cumprimento das 
suas atribuições nos ditames do parágrafo 1º do artigo 187, artigo 188 e o artigo 189 
e seus parágrafos, Título V, Capítulo IV, da Lei Orgânica Municipal de Campinas, e
 Considerando  que o artigo 15 da Lei Federal No 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) diz: 
 A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau 
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. (...)
 § 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restri-
ções para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Prote-
ção Ambiental.
 Considerando  que o artigo 27 dessa Lei diz:
 As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo. (...)
 § 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo (...), das Áreas 
de Proteção Ambiental (...) será assegurada a ampla participação da população resi-
dente.
 § 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo 
de cinco anos a partir da data de sua criação.
 Considerando  que o artigo 28 dessa Lei diz:
 São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou mo-
dalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo 
e seus regulamentos.
 Considerando  a Lei Municipal No 10.850, de 7 de junho de 2001, que criou a Área 
de Proteção Ambiental (APA) de Campinas cujo artigo 2o diz:
 São objetivos do município ao criar a APA:
 I. a conservação do patrimônio natural, cultural e arquitetônico da região, visando a 
melhoria da qualidade de vida da população e a proteção dos ecossistemas regionais;
 II. a proteção dos mananciais hídricos utilizados ou com possibilidade de utilização 

para abastecimento público, notadamente as bacias de contribuição dos Rios Atibaia 
e Jaguari;
 III. o controle das pressões urbanizadoras e das atividades agrícolas e industriais, 
compatibilizando as atividades econômicas e sociais com a conservação dos recursos 
naturais, com base no desenvolvimento sustentável.
 Considerando  a inexistência do Plano de Manejo da APA de Campinas.
 Considerando  que está sendo elaborado o contrato da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas, através da compensação ambiental PDD/Petrobrás, para a elaboração do Plano 
de Manejo da APA de Campinas.
 Considerando  que o artigo 25 da Lei Complementar No 15, de 27 de dezembro de 
2006, que instituiu o Plano Diretor do Município de Campinas estabelece diretrizes e 
normas específi cas para a Macrozona 1.
 Considerando  que o artigo 14 dessa Lei Complementar estabelece a elaboração de 
Planos Locais de Gestão (PLG).
 Considerando  que os artigos 17, 18 e 19 dessa mesma Lei Defi nem os objetivos e 
competências dos Planos Locais de Gestão.
 Considerando  a inexistência do Plano Local de Gestão da Macrozona 1 (região da 
APA de Campinas).
 Considerando  que os empreendimentos citados estão em forma contígua entre sim e 
com outros empreendimentos já existentes, assim como parte da área deles encontra-
-se em área rural, fora do perímetro urbano.
 Considerando  que o parágrafo único do artigo 16 do Decreto Municipal No 17.261, 
de 8 de fevereiro de 2011 (que dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento 
ambiental) diz: 
 "Quando ocorrer o pedido de licenciamento de empreendimentos em áreas contíguas 
ou em fases, poderá a SMMA, em decisão fundamentada, exigir processo de licencia-
mento único que possibilite a análise global dos impactos ambientais".
 Considerando  que a Lei Municipal No 10.850 já citada diz:
 Art. 53 -  Na área rural da APA não serão permitidos parcelamentos do solo para fi ns 
urbanos, ou subdivisões, que resultem em lotes ou frações ideais de conjuntos em 
condomínios de dimensões inferiores ao módulo rural do INCRA para a região de 
Campinas - 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados).
 Art. 54 -  Nas áreas urbanas da APA serão consideradas como Áreas de Proteção Espe-
cial - APE as planícies de inundação excedentes às Áreas de Preservação Permanente 
- APP e as áreas com declividade natural do solo superior a 30 % (trinta por cento), 
quando localizadas em terrenos que ainda não foram objeto de parcelamento para fi ns 
urbanos.
 Art. 55 -  Nas APP e APE localizadas nas áreas urbanas da APA que ainda não foram 
objeto de parcelamento para fi ns urbanos, fi ca vedada a implantação ou aumento de 
quaisquer edifi cações e obras, com exceção de equipamentos e infra-estruturas urba-
nas imprescindíveis ao controle ambiental ou urbanístico, a critério do Poder Executi-
vo Municipal e dos demais órgãos competentes.
 RESOLVE :
 Solicitar à CETESB levar em consideração as  Considerações  acima explicitadas, 
na sua análise dos processos citados a ela submetidos para efeitos de licenciamento 
ambiental, após o qual os mesmos retornem a este Conselho para fazer a sua avaliação 
e exarar parecer sobre o assunto.
 O representante da Árborea diz que o Conselho do Meio ambiente tem um Plano 
de Gestão de 96, da professora Roseli e que virou Lei. Neste plano instituiu-se um 
Plano de Gestão para Sousas e Joaquim Egidio e trata da área urbana. A Lei destaca 
os projetos de impactos e estudos que levamos ao COMDEMA Temos todas as li-
cenças prévias. O outro representante do loteamento, José Olavo, diz que o projeto 
da Fazenda Sant' Anna, não tem nada a ver com o nosso. São projetos diferentes. Se 
tivermos problemas com a ponte de acesso, será muito complicado. Em nosso projeto 
vamos construir uma ponte até o Botânico para diminuir o trânsito. O presidente fala 
que por uma questão de ordem, quer retomar os assuntos desta discussão. Segundo 
ele, foi formada uma comissão para ver os processos do Congeapa, mas por falta de 
quórum, não houve a reunião. Tomamos conhecimento do fato através de um proto-
colo. Tentamos entrar em contato com os conselheiros por várias vezes para fazer dar 
encaminhamento ao processo, que já passou pelo COMDEMA, que fez as ressalvas. 
A conselheira Tereza informa que o loteamento Ville Saint´Anne é só mata, e que esta 
mata é tombada. Além disso, há o Center Ville, que é uma construção que está em de-
sacordo com o Artigo 74. Temos ainda a contaminação do solo, há também um estudo 
do lote aterrado que está assoreado e com erosão. Tem outro empreendimento cujos 
estudos do Ribeirão Pires, apontam como um amplo corredor ecológico e já foi apon-
tado pelo Ministério Público como irregular.Denise sugere que, de forma semelhante 
como foi feito para o COMDEMA, os empreendedores dos loteamentos façam uma 
apresentação detalhada do projeto ao CONGEAPA, para que os conselheiros possam 
conhecer e se posicionar. Precisamos de mais explicações. O COMDEMA fez petições 
da Lei da Apa, além disso, temos a questão do zoneamento e sem que haja o Plano de 
Manejo para nortear as deliberações, fi ca difícil. O conselheiro Jansle, completa que 
o plano de gestão é de 1996, e que de lá para cá houve um grande avanço em escala 
e detalhamento das bases cartográfi cas, e que seria necessário uma atualização. O 
conselheiro Alair diz que as pautas do COMDEMA têm a imprecisão do Plano Local 
de Gestão de 1996, da Lei de 10.850 da Apa. Ele diz que a lei continua vigente e o 
plano em vigência. No caso deste empreendimento foram analisadas todas as possibi-
lidades. A conselheira Graça se manifesta a favor do Jansle e da implantação do Plano 
de Manejo. A Apa possui uma lei vigente, e se não seguir a lei, teremos uma expansão 
urbana desenfreada. Existe uma lei e a cidade não pode fi car parada, e já estamos em 
outubro e nada foi feito pelo Conselho. O presidente pede para falar como conselheiro, 
e afi rma que as reuniões não estão tendo quórum, por isso não conseguimos avançar. 
Em relação ao empreendimento, existe a lei e precisamos deliberar. A conselheira 
Cláudia lembra que houve uma renovação dos conselheiros, por isso não podemos 
votar. O engenheiro do empreendimento afi rma que o projeto passou pelas exigências 
do conselho e a análise fi nal do projeto foi protocolada. Os projetos estão submetidos 
como um todo. Estamos de acordo com a lei da APA, então com base nesse critério 
foram todos os pedidos realizados. É extremamente importante o atendimento para 
aprovação desse projeto. Quero agradecer o José Afonso e coloco o que pudermos 
colaborar com os conselheiros, estamos à disposição. A secretária Sandra informa que 
estão previstos mais 17 novos condomínios, e os membros deste conselho precisam 
estar atento para essa questão, pois as contrapartidas nunca voltam para os distritos. É 
uma questão séria e esse conselho precisa analisar com mais critério, pois são grandes 
os impactos ambientais que estão por vir. Alair diz que precisa ver o parecer jurídico. 
O presidente fi naliza a reunião dizendo que a comissão que não se reuniu por falta de 
quorum. Agora, nós temos aqui o Ville Saint Anne para deliberar. O conselho vai pedir 
uma reunião extraordinária, para que os empreendedores venham explicar ao pleno o 
projeto com mais detalhes, assim como fi zeram com o COMDEMA. Agora vamos 
sortear os conselheiros que querem fazer parte da comissão para analisar os proces-
sos dos empreendimentos. A conselheira Denise, Claudia, Graça, Rosangela, Sandra, 
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Tereza e Marta.Sendo assim, vou marcar a reunião extraordinária, quero ver qual a 
melhor data na semana que vem para que faça uma extraordinária para que os empre-
endedores façam uma apresentação do projeto. Fica marcada de acordo com o pleno 
uma reunião extraordinária para quarta-feira, dia 7 de novembro para explanação do 
projeto. Está aprovado. A conselheira Cláudia faz um agradecimento à ex-Conselheira 
Catarina Menucci referente ao projeto de arborização da entrada de Sousas. O presi-
dente declara encerrada a reunião. Eu Sandra Venâncio lavrei a presente ata.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretaria Do Verde E Do Des. Sustentável - Secretaria Executiva Do CONGEAPA 
   

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS - CONGEAPA 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONGEAPA - 04 DE DEZEMBRO DE 2012 
 Realizada em 4 de dezembro de 2012, com primeira chamada às 18h30 e segunda 
chamada às 19h, em frente da sede do Congeapa em Joaquim Egídio, comparece-
ram os seguintes conselheiros: Claudia Esmeriz - SMMA, Tereza Penteado - Resgate 
Cambuí; Ernesto Tomboly - Lot. San Conrado; Valdemir Lucio Rosa - IAB Campinas; 
Ângela Podolsky - APAVIVA; Antonio Carlos Poltronieri - Jardim Botânico; Maria da 
Graça Gargantini - A.R.E.A.; Nelson Falcari - Sind. Rural; Martha Mattosinho - Sub- 
Prefeitura de Sousas; Jansle Rocha - Unicamp; PP Jorge Alberto Teixeira - Colinas do 
Atibaia; PP Denise Gaspar - Veris/Metrocamp; Celso Fitipaldi - MSD.
 O conselheiro e coordenador da Câmara Técnica Jansle Rocha esclarece que essa 
reuniao foi agendada na reuniao ordinária de novembro e que as 17 horas do dia de 
hoje, 1 hora antes dessa reuniao, foi enviado um email pela secretaria do presidente 
do CONGEAPA que sem justifi cativa plausível cancelou a reuniao. No regimento diz 
o seguinte: - Art. 17 § 3º "O cancelamento justifi cado de reuniao devera ser comuni-
cado aos conselheiros, por escrito, com pelo menos 24 horas de antecedência, e nova 
convocação com pelo menos 72 horas de antecedência." A forma como se deu o can-
celamento não atende esse regimento. Portanto não precisamos acatar nem aceitar esse 
cancelamento. Ainda no Art.18 do regimento:" As reuniões poderão ser marcadas com 
antecedência mínima de 72 horas por convocação da Presidencia ou requerimento da 
maioria absoluta dos conselheiros titulares, sendo vedados debates ou deliberações a 
respeito de qualquer matéria não contemplada expressa e previamente a convocação". 
No Art.19 diz o seguinte: "A hora estipulada, o Presidente do Conselho ou o conse-
lheiro que o substitua verifi cara o quorum no livro de presença. Havendo quorum, 
declarara iniciada a reunião." No caso estabelecido nesse conselho são necessários 11 
conselheiros para haver quorum. Vamos fazer a chamada da lista de presença. A lista 
de presença 'e lida na presença. Temos 13 conselheiros, titulares ou representando seus 
titulares, presentes (lista de presença anexa). Jansle declara que existindo quorum a 
reunião pode ser iniciada. Solicita que os conselheiros presentes votem pelo abertura 
da reunião extraordinária. Posto em votação fi ca aprovado por unanimidade pelo ple-
no o inicio da reunião. A conselheira Graça-A.R.E.A faz a leitura da Manifestação da 
Camara Técnica de Analise de Protocolados do CONGEAPA referente ao loteamento 
Residencial Reserva da Mata no distrito de Sousas (anexo). Assinam o documento: 
Graça Gargantini AREA, Angela Podolsky - APAVIVA, Tereza Penteado -Resgate 
Cambuí, Jansle Rocha (Dionete Santin)- Unicamp, Martha Mattosinho - arquiteta da 
subprefeitura de Sousas e Claudia Esmeriz - SMMA. Em seguida o conselheiro Jansle 
Rocha solicita que de forma pacifi ca os conselheiros se manifestem sobre o pare-
cer. Solicita que sejam iniciadas as manifestações pelos conselheiros presentes e em 
seguida abriu a palavra aos visitantes. O conselheiro Antonio Carlos Poltroniere do 
Jardim Botânico cita lei do perímetro urbano e diz que existe desconformidade desse 
loteamento com essa lei. Em seguida outros conselheiros se manifestam sobre várias 
irregularidades desse processo, sobre a questão do acesso que se dara através do con-
domínio Jardim Botânico, sobre a necessidade de um Eia-Rima e da analise conjunta 
dos 3 loteamentos em fase de licenciamento na area urbana da APA, sobre a revisão de 
uso e ocupação do solo da área urbana da APA que se dara através do Plano de Manejo 
e da revisão do PLG da MZ1 que esta em fase de execução, sobre a pressão que o go-
verno vem fazendo sobre esse conselho para aprovação de pareceres favoráveis para 
esses loteamentos, sobre a necessidade de reuniões pacifi cas e representativas como 
essa para legitimar o CONGEAPA, sobre o desrespeito que o arquiteto do loteamento 
em questao Luis Antonio Jorge teve com os conselheiros, entre outras manifestações 
contrarias ao andamento acelerado desses processos e da necessidade de celeridade 
nessas aprovações para diminuir o impacto ambiental na APA de Campinas e que 
sejam cumpridas a legislação vigente. Após a fala do conselheiros, Jansle solicita que 
seja votado a Manifestação da Câmara Técnica referente ao Loteamento Residencial 
Reserva da Mata (Anexo). Faz uma votação ativa por chamada, para q cada um se 
manifeste aprovando, abstendo ou contrario ao parecer. A Manifestação da Camara 
Tecnica foi aprovada por unanimidade. Nada mais tendo a discutir o conselheiro e 
presidente da Camara Tecnica Jansle Rocha agradece o desenrolar pacifi co dessa reu-
niao, diz que todas as reuniões deverão ser dessa forma e dá por encerrada a reunião. 
Eu, conselheira Ângela Podolsky, lavrei a presente ATA. 
 ANEXO 
 Manifestação 01/2012 da Câmara Técnica de Análise de Protocolados do CONGE-
APA
 Referente ao  Loteamento Residencial Reserva da Mata  - Distrito de Sousas - Cam-
pinas - SP
Esta Câmara Técnica do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campi-
nas - CONGEAPA, constituída e aprovada na Reunião Ordinária de 27 de novembro 
de 2012, tem a esclarecer os seguintes pontos:
Conselheiros agora pertencentes a esta Câmara Técnica haviam recebido para análise 
e manifestação, após a RO de 30/out/2012, o arquivo digital do  Relatório Ambien-
tal Preliminar - RAP do Loteamento Residencial Reserva da Mata - Distrito de 
Sousas - Campinas, SP , desprovido de documento protocolado que acompanhasse 
o CD, bem como de outros subsídios para análise como os protocolos de pareceres 
técnicos das diversas Secretarias Municipais. Frente a esse fato, esta Câmara Técnica 
passou a procurar na Prefeitura o protocolo das análises técnicas, tendo se dado conta 
da existência de diferentes números de protocolos, cada um deles localizado em Secre-
tarias Municipais diferentes. É importante destacar que esse fato difi cultou em muito o 
andamento e "urgência" na elaboração desta manifestação.
Consultando primeiramente o protocolo 2005/11/10.663, cuja analise prévia ainda 
está em andamento no DUOS/SEMURB da Prefeitura Municipal de Campinas, deno-
tamos diversos pontos de incorreções a frente apontados e comentados. 
Durante reunião da Câmara Técnica supracitada, na manhã do dia 03/dez/2012 na Es-
tação Ambiental de Joaquim Egídio, nos chegou o Protocolo 2011/10/45.542, trazido 
por técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, com as necessárias 
análises técnicas da SMMA, inclusive já instruído com o Exame Técnico Municipal 
- ETM, documento exigido para a licença fi nal da Cetesb. Consultando dados des-
se protocolado tomamos conhecimento que  desde 2005  havia recomendação técnica 

para elaboração de EIA/RIMA para o Empreendimento Reserva da Mata, conforme 
abaixo transcrito:
 "Considerando a dimensão da gleba, suas características naturais, sua inserção na 
APA Municipal, sua contiguidade com a mata da Fazenda Santana, e ainda sua proxi-
midade da captação de águas do município junto ao rio Atibaia; caberá ao requerente 
realizar o licenciamento ambiental através de EIA/RIMA junto ao Órgão Estadual 
competente, antes da aprovação fi nal de qualquer empreendimento nesta gleba. .... 
De acordo com orientação junto ao DAIA-SEMA, embora a gleba não possua área 
superior a 1 (hum) milhão de metros quadrados, a sua ocupação em empreendimento 
urbano acarretará impactos aos elementos naturais existentes e no entorno, conforme 
cita este parecer, não sendo portanto necessário neste caso a investigação prévia de 
impactos ambientais através de RAP - Relatório Ambiental Preliminar." (conforme 
parecer da CSU/DUOS/SEMURB no Protocolo 2004/11/1.261, anexado às fl s. 11 a 
14 do Protocolo 2011/10/45.542).
A recomendação técnica acima foi acatada e reforçada no Parecer Técnico Ambiental 
- PTA nº 045/12 de 05/mar/2012 que embasou o Exame Técnico Ambiental - ETM 
nº 042/2012-1, anexos ao prot. 2011/10/45.542. Ambos os documentos apontam a 
necessidade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA para o Li-
cenciamento Ambiental desse empreendimento conforme transcrito "por se tratar de 
área de relevante interesse ambiental, conforme artigo 2º, inciso XV, da Resolução 
001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Deverão ser conside-
radas todas as alternativas locacionais, sem descartar a possibilidade de não execução 
do referido projeto."
 Com base no RAP e nos protocolados acima citados, esta Câmara Técnica se mani-
festa ainda sobre os seguintes pontos:
 Consideramos fundamental uma análise global desse empreendimento de forma 
conjunta com os outros dois loteamentos em áreas contiguas, a saber: Ville Sainte 
Anne (antigo Sainte Hellène II) e Fazenda Santana da Lapa (vide mapa anexo), 
destacando as seguintes questões. 
 Impacto no adensamento urbano 
Segundo dados do Censo Demográfi co 2010 do IBGE, os distritos de Sousas e Joa-
quim Egídio totalizam uma população estimada em 22 mil habitantes, situados em 
6.210 domicílios, sendo 5.577 no distrito de Sousas e 633 no distrito de Joaquim Egí-
dio. Dados dos empreendedores mostram que com a ocupação dos três loteamentos 
supracitados, teremos um acréscimo de aproximadamente 8 mil novos moradores na 
APA Campinas, o que representa 1/3 da população atual.
 O crescimento da população de alta renda nos distritos irá atrair uma quantidade 
considerável de trabalhadores domésticos que tenderá a se deslocar ou fi xar residência 
próximo do local de trabalho. Assim sendo haverá a necessidade de prever a provisão 
de unidades habitacionais de interesse social para atender a demanda futura. A APA 
possui hoje um défi cit habitacional estimado em 120 domicílios sendo que se observa 
ano a ano um adensamento das favelas existentes, dada as difi culdades e obstáculos 
encontrados pela própria Prefeitura para produzir habitação social na APA: ações ju-
diciais, altos custos dos terrenos, pressões de parte da população que não deseja esse 
tipo de habitação por perto e falta de interesse do setor imobiliário que teme a desva-
lorização decorrente da abertura de áreas para moradia social.
 Conforme dados apresentados ao CONGEAPA na Reunião Ordinária de 07 de no-
vembro de 2012, os três empreendimentos totalizam aproximadamente 2,5 milhões de 
m2. A APA possui atualmente 10 milhões de m2 de área urbanizada o que signifi caria 
um acréscimo de 25% na área urbanizada.
 O impacto urbanístico se dará também pela soma de áreas fechadas na APA, que 
atualmente representam 50% da área total interna ao perímetro urbano. São tipologias 
que privilegiam os espaços internos, sem perspectiva de construção de cidades acessí-
veis e equipadas, ou seja, acabam produzindo enclaves fechados que se somam, sem 
previsão de melhoria da infraestrutura urbana, sem a implantação adequada de equipa-
mentos sociais e de áreas públicas, já escassas e precárias na área da APA. 
 Questões de ordem ambiental 
 Envoltória da Mata 
 Embora a Resolução de Tombamento da Mata Santana permita o uso de piso intertra-
vado na envoltória de 300 metros da mata, a possibilidade de impermeabilização dos 
quintais dos lotes particulares comprometerá a preservação do segundo maior maciço 
arbóreo da APA de Campinas. Ademais estes lotes, localizados na envoltória da mata, 
estão fora do perímetro urbano.
 Temos ainda que, embora a lei do perímetro urbano (Lei 8.161/1994) coloque a pos-
sibilidade de parcelamento de áreas rurais contiguas a terrenos com 70% de sua área 
dentro do perímetro, há que se considerar que essa lei é bem anterior à APA, cuja legis-
lação (lei municipal 10.850/2001) foi bem mais restritiva com relação à urbanização 
das áreas rurais, vide seu artigo 53, notadamente nesta Zona de Conservação Hídrica e 
por sua proximidade à reserva fl orestal Mata da Fazenda Santana, patrimônio natural 
tombado, é que podemos entender como imprópria à urbanização, somado ao fato de 
estar localizada dentro da Área de Proteção Ambiental - APA de Campinas.
 APE: Área de Proteção Especial 
 Áreas com declividades superiores a 30% são classifi cadas como APE: Área de Prote-
ção Especial. Existem na área em questão dois tipos de APE: topos de morros e áreas 
com declividade acima de 30%. Segundo a legislação da APA, estas áreas não podem 
ser incluídas no cálculo do percentual mínimo do sistema de lazer exigido pelo artigo 
58 da lei 10.850/2001. O projeto, entretanto, inclui estas áreas no referido cálculo.
 Utilização de parte da Mata Santana como Área Verde do empreendimento 
 Em planta apresentada no RAP está assinalado como Área Verde 2 com 42.361,36 
m2 e APP com 40.111,40 m2 parte da Mata Santana, tombada pelo CONDEPAC. 
Obs.: esta Câmara Técnica não obteve informação da existência de manifestação do 
COMDEPAC.
 Movimentação de terra 
 O projeto não respeita os critérios de minimização dos impactos sobre a topografi a do 
terreno para a abertura do sistema viário da APA e exige alta movimentação de terra, 
o que pode ser visto nos perfi s apresentados do sistema viário - em desacordo com a 
legislação da APA - artigo 61 da Lei Municipal 10.850/2001. Além de estar contra-
riando a lei, esta alternativa poderá causar grandes impactos no ecossistema da APA. 
Tomemos por exemplo os impactos desta natureza já identifi cados nas lagoas da Fa-
zenda Santana e no próprio Rio Atibaia, em grande parte agravados pela implantação 
do loteamento Saint Hellène I e do loteamento Arboreto dos Jequitibás.
 Quanto à mobilidade urbana 
 Sistema macroviário 
 Ponte sobre o rio Atibaia. 
 Trata-se de uma diretriz bastante polêmica de acessibilidade à Sousas, pois é uma 
obra de grande vulto, mas de poucos resultados, uma vez que o sistema viário exis-
tente, no qual desembocaria o seu fl uxo em Sousas, é tímido e sem possibilidades de 
ampliação devido à topografi a e ao patrimônio histórico existente. Uma obra cuja 
relação custo x benefício é muito baixa e, portanto, qualquer proposta necessitaria ser 



16 Campinas, quarta-feira, 17 de abril de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas

mais detalhada para comprovar a sua viabilidade.
 A ponte está sendo pedida pela SEPLAN/PMC, como condicionante para a aprova-
ção, devido à difi culdade de acesso existente do sistema macroviário, mas não foram 
encontrados elementos técnicos sufi cientes para analisar a viabilidade técnica e fi -
nanceira da referida diretriz, sendo necessário solicitar ao(s) interessado(s) o projeto 
executivo, cronograma de implantação, custos etc. assim como também lembrar da 
necessidade de anuência do DAEE para tal intervenção sobre o Rio Atibaia.
 Acessos propostos 
 Conforme projeto urbanístico apresentado, o Loteamento Residencial Reserva da 
Mata somente terá acesso por via pública - requisito legal indispensável à aprovação 
- por meio de ruas internas do Loteamento Jardim Botânico. 
 As ruas de acesso propostas pelo projeto do Reserva da Mata _ Rua Prof. Eng. Mario 
N. Puggina e Rua Reinaldo Kallil (internas ao Jardim Botânico), embora públicas 
encontram-se 'privatizadas'. No caso do Jardim Botânico há um decreto de permissão 
para o fechamento, e embora não se verifi que o total atendimento à legislação foi 
concedida concessão de uso a título precário das vias públicas. Note-se, porém, que a 
própria Lei Municipal 8.736 de 09 de janeiro de 1996, que trata do fechamento de lo-
teamentos em Campinas é objeto de uma ADIN=Ação Direta de Inconstitucionalidade 
pelo Ministério Público que pede a sua reformulação, o que até agora não ocorreu, 
sendo que estava suspensa e estranhamente voltou a vigorar há poucos meses.
 O empreendedor, por sua vez, baseia sua argumentação e projeto na suposta anuência 
dos moradores do Jardim Botânico para uso destes acessos, questão polêmica, pois 
não há garantia nem documento ofi cial que assegure a concordância dos moradores 
do Jardim Botânico.
 Cabe lembrar que no passado (2001) se deu uma tentativa de abertura do San Con-
rado e de outros 21 loteamentos no município e mesmo mediante parecer favorável 
e intervenção do Ministério Público de Campinas não se deu a abertura de nenhum 
deles, ou seja, as ruas internas continuaram "privatizadas". Desde essa época havia a 
intenção de uso da avenida interna do San Conrado que interliga a Av. Mário Garnero 
à CAM 367, que liga Campinas a Pedreira, como alternativa de acesso ao Três Pontes 
do Atibaia. Desde essa ocasião tal intenção já gerou polêmica e desacordo entre os 
moradores do San Conrado. 
 Considerando  diversas desconformidades encontradas no projeto com a legislação 
vigente; 
 Considerando  a insufi ciência das informações apresentadas no RAP analisado e os 
impactos ambientais e urbanos esperados;
 Considerando  o impacto representado pelos três empreendimentos contíguos, sendo 
inadequada a analise isolada de cada um;
 Considerando  que o processo ainda se encontra em fase de analise prévia no DUOS/
SEMURB;
 Considerando  que o projeto não foi ainda para a CETESB e para o Graprohab;
 Considerando  e acatando a manifestação do COMDEMA;
 Considerando  a premência da revisão do Plano Local de Gestão da Macrozona 1, 
conforme estipulado pelo Plano Diretor de 2006, o qual já está em fase de discussão 
pelas equipes técnicas da SEPLAN e SMMA;
 Considerando  que está em estudo proposta de criação de uma Unidade de Conser-
vação de Proteção Integral na categoria de Refúgio da Vida Silvestre englobando a 
Mata Santana pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo que haverá plano 
de manejo especifi co, e ainda frente a localização total dessa mata na área de infl uên-
cia do empreendimento;
 Considerando  que os serviços para execução do Plano de Manejo da APA Campinas 
encontra-se em fase de contratação; que já existe recurso disponível através da com-
pensação ambiental do empreendimento PDD- Petrobras Processo SMA 13.583/06 
no valor de R$ 300.000,00, que tramita na PMC sob protocolos 2010/ 10/16295 e 
2011/10/28470.
 Considerando  que o parágrafo único do artigo 16 do Decreto Municipal no 17.261, 
de 08 de fevereiro de 2011 (que dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento 
ambiental) diz: " Q  uando ocorrer o pedido de licenciamento de empreendimentos em 
áreas contíguas ou em fases, poderá a SMMA, em decisão fundamentada, exigir pro-
cesso de licenciamento único que possibilite a análise global dos impactos ambien-
tais ", conforme é o caso aqui em questão;
 Considerando  a mudança de governo em menos 30 dias.
 MANIFESTA :
 A Câmara Técnica de Análise de Protocolados recomenda a necessidade da elabo-
ração de EIA/RIMA para o Loteamento Residencial Reserva da Mata, bem como o 
aguardo da mudança de governo, da revisão do Plano Local de Gestão da Macrozona 
1 e do Plano de Manejo da APA Campinas. Requer a revisão e a atualização dos 
pareceres favoráveis do CONGEAPA aos loteamentos Saint Anne e Santana da Lapa 
e que tais pareceres possam ser analisados de tal forma que abranjam os três em-
preendimentos aqui abordados, dado o enorme impacto que os mesmos representam, 
levando também em consideração que as contrapartidas exigidas na implantação do 
Saint Helènne 1 ainda nem foram cumpridas, lembramos que pudemos presenciar 
os enormes impactos gerados pela implantação do mesmo, além do anterior desastre 
ecológico quando da implantação do loteamento Arboreto dos Jeqitibás. Requer ainda 
a protocolização e juntada desta manifestação aos protocolos que se encontram em 
análise e tramitação na Prefeitura Municipal de Campinas, e principalmente o devido 
encaminhamento dessa manifestação acompanhando a documentação a ser remetida 
para as análises técnicas da CETESB, Graprohab e demais órgãos municipais e/ou 
estaduais envolvidos.O CONGEAPA deverá ser informado das demais etapas de an-
damento desse empreendimento junto aos competentes órgãos. Eu Angela Podolsky 
lavrei a presente ata.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretaria Do Verde E Do Des. Sustentável - Secretaria Executiva Do CONGEAPA 
   

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS - CONGEAPA 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONGEAPA 09 DE ABRIL de 2013 
 Aos 9 dias do mês de abril de 2013, às 18h30, realiza-se na sede do Congeapa, situado 
a Rodovia Heitor Penteado, nº 1162, a reunião do Conselho Gestor da Apa - Congepa. 
A reunião foi presidida pelo presidente, Jansle Vieira Rocha, participaram da mesa a 
vice-presidente, Rosangela Aparecida Moraes Villa do Miu, titular daAssociação dos 
Amigos do Loteamento Morada das Nascentes e o representante da Secretaria Execu-
tiva Sr. Rogério Menezes. Estiveram presentes na reunião, os seguintes Conselheiros: 
Marcelo Duarte da Conceição - Titular da Subprefeitura de Joaquim Egídio; Wander 
de Oliveira Villalba - Titular da Subprefeitura de Sousas; Nelson Ribeiro Machado - 
Titular AR 14; Cláudia M. Rezende Esmeriz - 2ª Suplente da SVDS; Marilis Busto 
Tognoli - 1ª Suplente daSecretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano;Denise de Alemar Gaspar, titular daIBTA/VERIS/Metrocamp;Marcelo do 

Canto - 1º Suplente da ACI; Valdemir Lucio Rosa - 1º Suplente do IAB; Sérgio Righet-
to - 1º Suplente da AREA; Angela Podolsky - Titular da APAVIVA; Sandra Marques, 
Suplente, daAPAVIVA. 
 Pauta Única para ELEIÇÃO DE UM CONSELHEIRO PARA OCUPAR O CARGO 
DE SECRETÁRIO DO CONGEAPA, conforme regulamento publicado no Diário 
Ofi cial do Município do dia 04/04/13.
 Regulamento para Eleição do Cargo de Secretário do CONGEAPA, a ser realizada 
no dia 09 de abril de 2013:
 A Composição da Mesa será formada pelo Presidente, pela Vice-Presidente, por repre-
sentante da Secretaria Executiva e por Dois Conselheiros indicados por Coordenado-
res das Câmaras Técnicas. Somente estarão aptos a concorrer ao Cargo de Secretário 
do CONGEAPA aqueles candidatos que são Membros Titulares, conforme Portarias 
anteriormente publicadas no DOM, bem como protocolizarem formalmente, por meio 
de Ofício, o registro de suas candidaturas no Protocolo Geral da Prefeitura Munici-
pal de Campinas endereçada à Secretaria Executiva do CONGEAPA até às 12:00h 
do dia 09/04/2013. Abertos os trabalhos pela Mesa os candidatos terão três minutos 
para explanar suas ideias, sem permissão de apartes e ou réplicas. Em seguida, será 
dado início ao processo de votação que se dará por ordem alfabética dos Conselheiros 
Titulares ou Suplentes aptos a votar por meio de voto secreto utilizando-se de cédula 
previamente elaborada pela Secretaria Executiva. Imediatamente após a ?nalização 
dos votos, será feita a apuração pelos componentes da mesa e divulgado o resultado 
pelo Presidente do Conselho. O novo Secretário tomará posse na primeira reunião 
ordinária, após a publicação no Diário O?cial do Município da Portaria de nomeação.
Em caso de não haver candidatos devidamente inscritos nos termos deste Edital, será 
convocada nova Reunião Extraordinária. A eleição somente será realizada se houver 
quórum da maioria absoluta (50% mais um) dos Conselheiros com efetivo mandato 
de titular ou de seu suplente em caso de ausência do seu titular. No caso de empate 
assumirá o cargo de Secretário o candidato mais idoso.
 O Presidente do Congeapa solicita uma secretária que se voluntarie para escrever 
a ata, e Sandra Marques se prontifi ca a executar a função. Em seguida Jansle abre 
a reunião solicitando a coordenadora da câmara técnica presente, Ângela Podolsky 
(APAVIVA), que indique dois titulares para compor a mesa, conforme regulamento 
da eleição. Angela indica: Denise Gaspar (METROCAMP), e Marilis Busto Tognoli 
(SEPLAN). Na seqüência Rosangela Vila do Mil, vice presidente do CONGEAPA, 
diz que se retirará da mesa por não concordar com o processo. Marcelo do Canto, 
presidente da ACI e conselheiro suplente no CONGEAPA, solicita a palavra para di-
zer que fi cou surpreso com as ocorrências com a representante titular da ACI Sandra 
Venâncio no CONGEAPA, uma vez que ele, como 1º suplente, não recebia nenhum 
comunicado. Disse apoiar a nova Diretoria e também que a entidade se redime das 
ações da associada junto ao CONGEAPA. Jansle diz que a ACI receberá uma carta 
sobre a destituição da secretária do CONGEAPA. Rogério esclarece que todos os pro-
cedimentos legais foram executados de maneira transparente no planejamento do pro-
cesso eleitoral para a presidência do CONGEAPA, e diz também que a contribuição da 
Secretaria Executiva, na mesa da diretoria da AGE para a candidatura da secretária do 
CONGEAPA terminaria ali. Jansle solicita que os candidatos ao cargo de secretária do 
CONGEAPA se apresentem. Angela Podolsky, única candidata inscrita, se apresenta e 
diz que sua contribuiçãoseria no sentido de colaborar voluntariamente, que o Conse-
lho precisa caminhar com projetos importantes, como o Plano de Manejo e análise dos 
protocolados que estão acumulados na Secretaria Executiva sem encaminhamentos. 
Diz ainda que a preservação da APA depende também das atividades desse conselho. 
Jansle agradece, apresenta a urna vazia para a votação, pede vistas ao pleno e explica 
como será o procedimento de votação. Começa a chamada dos conselheiros titulares 
ou suplentes na falta dos titulares, em ordem alfabética do titular.Votaram: Valdemir 
Lucio Rosa - 1º suplente IAB; Ângela Podolsky - titular APAVIVA; Denise Gaspar - 
titular IBTA/VERIS/METROCAMP; Marílis Tognoli - 1ª suplente SEPLAN; Jansle 
Rocha - titular Unicamp; Marcelo - titular da Subprefeitura Joaquim Egidio; Nelson 
Ribeiro Machado - titular da AR 14; Sergio Righetto - 1º suplente da AREA; Rogério 
Menezes - titular da SVDS; Rosangela Villa do Mil - titular da Morada das Nascentes; 
Marcelo Jose Canto - 1º suplente da ACI; Vander de Oliveira - titular da Subprefeitura 
de Sousas. As cédulas restantes são inutilizadas. Jansle abre a urna e faz a contagem 
dos votos: 11 votos para Ângela Podolsky e 1 voto anulado. O presidente do CON-
GEAPA declara que nova secretária do CONGEAPA, Ângela Podolsky, tomará posse 
na primeira reunião ordinária após a publicação no DOM. Comunica a convocação de 
uma AGE de protocolados para a próxima semana e parabeniza a equipe que trabalhou 
na câmara de protocolados. Vander solicita que seja feita uma atualização da lista de 
emails pessoal, no qual foi prontamente atendido. Eu, conselheira Sandra Marques 
lavrei a presente ATA. Campinas, 12 de abril de 2013.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretaria Do Verde E Do Des. Sustentável - Secretaria Executiva Do CONGEAPA 
   

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS - CONGEAPA 

 COMUNICADO DO CONGEAPA 
 O Conselho Gestor da APA de Campinas - CONGEAPA comunica que, conforme Ata 
aprovada da reunião ordinária do dia 29 de janeiro de 2013, decidiu-se pela impugna-
ção da seguinte reunião:
Reunião extraordinária de 07 de novembro de 2012, impugnada por infringir o Art. 
18 do regimento interno, o qual estabelece que as reuniões extraordinárias devem ser 
marcadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 JANSLE VIEIRA ROCHA 

 Presidente Do CONGEAPA 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretaria Do Verde E Do Des. Sustentável - Secretaria Executiva Do CONGEAPA 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO   
  Protocolo:  nº 2013.10.9283
 Interessado:  Rosângela Aparecida Moraes Villa do Miu
 Assunto:  Congeapa
"Solicitamos ao interessado comparecer ao Atendimento ao Cidadão/SVDS, locali-
zado no térreo do Paço Municipal, Av. Anchieta nº 200, para ciência das informações 
solicitadas no protocolo nº 2013/10/9283."
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
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 GABINETE DO SECRETÁRIO   
  Protocolo:  nº 2013.10.12029
 Interessado:  Rosângela Aparecida Moraes Villa do Miu e Sandra Regina Venâncio
 Assunto:  Congeapa
"Solicitamos ao interessado comparecer ao Atendimento ao Cidadão/SVDS, locali-
zado no térreo do Paço Municipal, Av. Anchieta nº 200, para ciência das informações 
solicitadas no protocolo nº 2013/10/12029." 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO   
  Protocolo:  nº 2013.10.13513
 Interessado:  Sandra Regina Venâncio
 Assunto:  Congeapa
"Solicitamos ao interessado comparecer ao Atendimento ao Cidadão/SVDS, localiza-
do no térreo do Paço Municipal, Av. Anchieta nº 200, para ciência das informações do 
protocolo nº 2013/10/13513."
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO   
  Protocolo:  nº 2013.10.10130
 Interessado:  Rosângela Aparecida Moraes Villa do Miu
 Assunto:  Congeapa
"Solicitamos ao interessado comparecer ao Atendimento ao Cidadão/SVDS, localiza-
do no térreo do Paço Municipal, Av. Anchieta nº 200, para ciência das informações do 
protocolo nº 2013/10/10130."
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO   
  Protocolo:  nº 2013.10.12028
 Interessado:  Rosângela Aparecida Moraes Villa do Miu e Sandra Regina Venâncio
 Assunto:  Congeapa
"Solicitamos ao interessado comparecer ao Atendimento ao Cidadão/SVDS, localiza-
do no térreo do Paço Municipal, Av. Anchieta nº 200, para ciência das informações do 
protocolo nº 2013/10/12028." 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 ORDEM DE SERVIÇO 08/2013 
 DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM MATÉ-

RIA DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES, CONVÊNIOS E DEMAIS AJUSTES. 
 O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas 
- CAMPREV, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Complementar Muni-
cipal nº 10/04, DETERMINA:
 Art. 1º  As licitações de compras e serviços realizadas no âmbito do CAMPREV, ob-
servadas as regras gerais contidas na legislação municipal, serão processadas e coor-
denadas na Diretoria Administrativa.
 § 1º  Mediante determinação do Diretor Presidente, licitações de maior complexidade 
técnica, concurso, leilão, obras e credenciamento serão processadas em todas suas 
fases no Gabinete da Presidência ou outra Diretoria.
 Art. 2º  A homologação, adjudicação, revogação e anulação de licitações compete:
 I -  ao Diretor Administrativo, para a modalidade Convite, e
 II -  ao Diretor Presidente, nas demais modalidades de licitação.
 Parágrafo único  No pregão presencial ou eletrônico, caso não haja interposição de 
recurso, compete ao Pregoeiro a adjudicação.
 Art. 3º  Compete à Diretoria Administrativa orientar os demais órgãos do CAMPREV 
sobre a instrução necessária dos processos licitatórios.
 Art. 4º  Compete aos membros da Procuradoria a análise jurídica dos editais, minutas 
de contrato, convênios, termos de parceria e demais ajustes.
 DAS COMPETÊNCIAS 
 I - DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMPREV: 
 Art. 5º  Compete exclusivamente ao Diretor Presidente do CAMPREV:
 I -  autorizar a abertura de procedimentos licitatórios com valor estimado da contrata-
ção superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como e ratifi car os atos de contra-
tação com dispensa e inexigibilidade de licitação acima desse limite;
 II -  fi rmar, em conjunto com o Diretor da unidade gestora os contratos, termos de 
convênio e demais ajustes de valor superior a R$ 80.000,00, (oitenta mil reais) bem 
como os respectivos termos de aditamento, prorrogação, e rescisão contratual, termos 
de denúncia de convênio deles decorrentes.
 II - DOS DEMAIS DIRETORES 
 Art. 6º  Compete aos demais Diretores do CAMPREV:
 I -  solicitar à Diretoria Administrativa a abertura de procedimentos licitatórios de 
compras e serviços, em quaisquer modalidades, cujo valor estimado de contratação 
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nas licitações conduzidas pelas respecti-
vas Diretorias;
 II -  homologar, adjudicar, revogar e anular os procedimentos licitatórios, bem como 
autorizar as despesas deles decorrentes;
 III -  fi rmar as atas de registro de preços, os termos de contrato, bem como os termos 
de aditamento, prorrogação e rescisão contratual deles decorrentes;
 IV -  fi rmar os termos de convênio e demais ajustes;
 V -  autorizar as despesas, nos processos gerenciados pela sua Diretoria, decorrentes de 
licitações, contratos, atas de registros de preços, convênios e demais ajustes;
 VI -  autorizar, nos processos gerenciados pela sua Diretoria, os reajustes e revisões de 
preços, bem como as despesas deles decorrentes;
 VII -  autorizar a contratação com dispensa e inexigibilidade de licitação cujo valor 
estimado seja de até R$ 8.000,00 (oito mil reais), fi rmando os respectivos contratos, as 
ordens de fornecimento, serviço ou recolhimento;

 VIII -  autorizar a devolução de garantia de adimplemento contratual, após parecer 
jurídico.
 III - DOS MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PREGOEIROS 
E LEILOEIROS 
 Art. 7º  Compete aos membros das Comissões de Licitações, Pregoeiros e Leiloeiros, 
nas respectivas modalidades:
 I -  expedir os documentos convocatórios dos procedimentos licitatórios;
 II -  elaborar os instrumentos convocatórios das licitações;
 III -  submeter as minutas de instrumentos convocatórios das licitações, bem como as 
dos contratos, ao exame e aprovação do órgão da Procuradoria Jurídica;
 IV -  receber, examinar e julgar o procedimento, nos termos estabelecidos no edital;
 V -  requerer diligências e pareceres técnicos aos órgãos responsáveis;
 VI -  adjudicar o objeto do certame em Pregão, Presencial e Eletrônico, em que não 
haja interposição de recurso;
 VII -  recomendar ao Diretor da respectiva área a homologação, revogação ou anula-
ção do procedimento na modalidade Convite.
 Art. 8º  Os Diretores da Autarquia são responsáveis por todas as ações ou omissões a 
que derem causa no exercício da competência delegada, em especial perante a fi scali-
zação exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da União.
 DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS CONTRATAÇÕES DIRETAS 
 Art. 9º  As autorizações das despesas decorrentes das contratações com dispensa de 
licitação, nos termos dos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, são de competência dos Diretores da Autarquia, para as aquisições e con-
tratações sob sua responsabilidade.
 Art. 10  O processamento das contratações com dispensa ou inexigibilidade de lici-
tação, enquadradas nos artigos 17, 24 (exceto incisos I e II) e 25 da Lei Federal nº 
8.666/93, terá início por pedido de contratação devidamente caracterizado e neces-
sariamente justifi cado pelo órgão interessado, em processo regularmente instruído, 
submetido ao órgão da Procuradoria para parecer jurídico e respectiva e publicação no 
Diário Ofi cial do Município.
 Art. 11.  O pedido de contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação enqua-
dradas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93, exceto os incisos I e II do 
seu art. 24, será subscrito:
 I -  pelo Diretor da respectiva área, nos casos de contratação com valor de até R$ 
8.000,00 (oito mil reais);
 II -  pelo Diretor Presidente, nos casos de contratação com valor superior ao limite 
estabelecido no inciso anterior.
 Art. 12  Compete à mesma autoridade subscritora do pedido de dispensa ou inexigi-
bilidade de licitação, após parecer jurídico da Procuradoria do CAMPREV, autorizar 
a contratação e, no prazo de 3 (três) dias, comunicar o ato à autoridade superior para 
proceder a ratifi cação do procedimento, a autorização da despesa respectiva e a publi-
cação no Diário Ofi cial do Município, no prazo de 5 (cinco) dias.
 Art. 13  A ratifi cação do procedimento de dispensa ou inexigibilidade de licitação 
enquadradas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93, exceto os incisos I e 
II do art. 24, compete ao Diretor Presidente.
 DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS 
 Art. 14  As despesas deverão ser realizadas obedecendo-se estritamente ao ordena-
mento jurídico, especialmente às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00.
 Art. 15  A ordenação e liquidação das despesas serão efetuadas na Diretoria Financeira 
ou Diretores das demais áreas responsáveis pela autorização das despesas nos casos 
estabelecidos neste decreto, e nos demais casos, pelas autoridades defi nidas nos De-
cretos de Execução Orçamentária.
 DISPOSIÇÕES RELATIVAS À FORMALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRA-
TOS E ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 Art. 16  Os termos de contrato, cartas-contrato, atas de registro de preços, termos de 
convênio e demais ajustes serão fi rmados pelo Diretor da unidade gestora que solici-
tou o ajuste, salvo aqueles com valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que 
serão fi rmados em conjunto com o Diretor Presidente.
 § 1º  As ordens de fornecimento, serviço ou recolhimento serão emitidas pelo Diretor 
da respectiva unidade gestora do contrato ou registro de preços.
 § 2º  As autorizações de reajuste e de revisão de preços, bem como das despesas decor-
rentes, são de competência dos Diretores das unidades gestoras dos contratos.
 § 3º  A devolução das garantias para licitar de adimplemento contratual serão autorizadas 
pelo Diretor da unidade gestora, após manifestação do órgão da Procuradoria.
 DISPOSIÇÕES RELATIVAS À APURAÇÃO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL E 
APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
 Art. 17  As sanções, em caso de infração do contrato administrativo, serão aplicadas obser-
vados os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e da proporcionalidade, 
após o devido processo legal.
 Art. 18  Caberá ao Diretor da unidade gestora do contrato aplicar a penalidade de advertên-
cia e ao Diretor Presidente, decidir sobre eventual recurso interposto.
 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 19  Os valores monetários mencionados nesta Ordem de Serviço correspondem aos li-
mites previstos para dispensa pelo valor para a modalidade Convite contidos na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações.
 Art. 20  Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 16 de abril de 2013.
 JOSÉ FERREIRA DE CAMPOS FILHO

 Diretor Presidente - CAMPREV
 

 CEASA 
  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISOS DE LICITAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 006/2013 -  PROTOCOLO  Nº 2013/16/20  -  TIPO DE LI-
CITAÇÃO: MENOR PREÇO - A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS 
S/A - CEASA/CAMPINAS, torna público que encontra-se aberto o Edital   para o  OBJETO:  
Aquisição de 01 (um) veículo utilitário leve e pequeno tipo camionete pick-up, 02 (duas) 
portas, 0 (zero) km, ano/modelo 2013/2013, motor 1.6 Flex, para uso da Ceasa/Campinas.  
Acolhimento das propostas comerciais:  Até às 08:30 horas do dia 07/05/2013.  Abertura 
das propostas:  às 08:40 horas do dia  07/05/2013.  Início da sessão de disputa de preços:  às 
09:40 horas do dia 07/05/2013. O  Edital estará disponível aos interessados  a partir do dia 
17/04/2013 ,  nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.ceasacampinas.com.br
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 003/2013 -  PROTOCOLO  Nº 2013/16/187 - TIPO 
DE LICITAÇÃO: MAIOR OFERTA - A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAM-
PINAS S/A - CEASA/CAMPINAS, torna público para conhecimento de interessados que 
acha-se aberta a licitação para o  OBJETO:  Permissão de uso de 06 (seis) salas localiza-
das no piso superior do prédio existente na área antiga do Mercado Permanente de Flores 
da Ceasa/Campinas. Os envelopes "A" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) e "B" 
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(PROPOSTAS), deverão ser entregues no prédio da Administração da Ceasa/Campinas no 
setor de Suprimentos, sito a Rodovia D. Pedro I, KM 140,5, pista norte, Campinas/SP,  até 
as 09:00 horas do dia 23/05/2013 . Após a hora e data estabelecidas, não mais serão acei-
tos quaisquer outros documentos. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia  23/05/2013 às 
09:10 horas.  O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia  17/04/2013 , no site: 
www.ceasacampinas.com.br
 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

   

 AVISOS DE ADITAMENTO CONTRATUAL   
  DISPENSA DE LICITAÇÃO  nº 050/2009 -  PROTOCOLO  nº C 001.04.2009 - 4º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 017/2009 -  OBJETO:  Contrato de fornecimento de gás GLP em 
cilindros de 45 kg. Empresa:  TRAZGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA  - CNPJ Nº - 
56.125.610/0001-76 -  Valor:  Face o decurso de 12 (doze) meses de contrato, o valor será re-
ajustado para R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais) por cilindro de 45 (quarenta e cinco) 
kg, para os próximos 12 (doze) meses de contrato.  Vigência:  Iniciando-se em 15/04/2013 e, 
a vencer em 14/04/2014. Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas do contra-
to inicial e demais aditamentos, que não colidirem com este termo aditivo.
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  nº 014/2012 -  PROTOCOLO  nº C 005.03.2012 - 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 011/2012 -  OBJETO:  Contrato de prestação de serviços de manu-
tenção de rede estruturada na Ceasa/Campinas. Empresa:  IDEAL NETWORK COMÉR-
CIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME  - CNPJ 
Nº - 02.915.432/0001-58 -  Valor:  Face o decurso de 12 (doze) meses de contrato, faz jus a 
Contratada ao reajuste previsto na cláusula 13 do Contrato nº 011/2012, sendo certo que, o 
índice pactuado (ICV/Dieese) apurado no período foi no percentual de 6,2402%, perfazendo 
valor homem/hora de R$ 69,0561.  Vigência:  Iniciando-se em 23/04/2013 e, a vencer em 
22/04/2014. Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas do contrato inicial e 
demais aditamentos, que não colidirem com este termo aditivo.
 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

 EMDEC 
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO   
 RESOLUÇÃO N.º 039/2013 - Diretoria Executiva da EMDEC S/A. 
 A Diretoria Executiva da EMDEC S/A, através da  Resolução nº  039/13,  AUTORIZOU , 
com fundamento no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, o pagamento do fornecedor abaixo:
   FORNECEDOR   N.F.  VENC.   TOTAL  
  Original Brasil T. Serv. Inf. Ltda.   22018  03/01/2013   R$ 10.598,58
Tesc Sistema de Cotrole Ltda. 2874  31/03/2013 R$ 6.961,00 

Campinas, 16 de Abril de 2013
 SÉRGIO BENASSI 
 Diretor Presidente

 DESPACHO   
Protocolo nº 005/2013
 Pregão Presencial nº 003/2013
 Em face dos elementos de convicção constantes do presente Processo Administrativo de 
Licitações e Contratos - PALC, em especial do parecer jurídico e da manifestação da Sra. 
Pregoeira, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos escritórios GOMES & HOFFMANN, 
BELUCCI, PIVA ADVOGADOS e CHINA FARIA ADVOGADOS e no mérito  NEGO-
-LHES PROVIMENTO .

 ADJUDICO  e  HOMOLOGO  o objeto do Pregão Presencial 003/2013, referente a contrata-
ção de pessoa jurídica (escritório de advocacia) para prestar serviços advocatícios e técnicos 
de natureza jurídica trabalhista em todas as instâncias ao escritório  NELSON WILLIANS 
& ADVOGADOS ASSOCIADOS,  inscrita no CNPJ sob o nº 03.584.647/0001-04, classi-
fi cada em primeiro lugar, no valor total de  R$  137.000,00   (  cento e trinta e sete   mil   reais  )  , 
 pelo período de 12 (doze) meses.
 AUTORIZO  a despesa no valor total  R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais). 
 Campinas, 12 de abril de 2013.

 SERGIO BENASSI 
 Diretor Presidente 

 EMDEC S/A 

 EXTRATO DE ATA   
 Chamamento Público nº 001/13 - Protocolo nº 009/13
 Objeto: Credenciamento de empresas aptas a fornecerem sistemas de automação e moni-
toração digital de frota para dispositivos móveis (tablets e celulares) existentes no mercado 
a fi m de auxiliar o passageiro portador de necessidades especiais, notadamente aquele com 
restrição visual no conhecimento e controle dos horários de paradas dos veículos do Serviço 
de Transporte Coletivo Municipal, tempos de chegadas e partidas, eventuais alterações de 
trajetos e de horários.  
 A Comissão Permanente de Licitações, após análise da documentação apresentada, decidiu 
por unanimidade DEFERIR o credenciamento da empresa: CRIAR - PROJETOS, SISTE-
MAS E AUTOMAÇÃO DIGITAL LTDA - ME  
 Em: 15/04/2013

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 AVISO DE INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2013 
 PROCESSO Nº 146/2013 
 OBJETO:  Aquisição de Arco em forma de “C” montado em base móvel. 
 De acordo com o parecer da área técnica,  INDEFIRO  as impugnações apresentadas pelas 
empresas IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA., e SHIMADZU DO BRASIL 
COMÉRCIO LTDA.
 Julgo improcedente e mantenho a data de apresentação dos envelopes para o dia  18/04/13 
às 09h00 horas. 
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 DR. ARTHUR SARTI 

 Presidente Do HMMG 

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº.:  40/2013
 PROCESSO N° . 1092/2012
 OBJETO:  Aquisição de medicamentos (albendazol, amoxacilina e outros), mediante siste-
ma de registro de preços.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no 

art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 Cancelar  os itens 01, 02, 06, 10,11, 12, 13, 17, 20 26, 27, e 28 por não lograr interessados 
na apresentação de proposta, e o item 24 por não haver proposta em condições de cotejo.
 DESCLASSIFICAR  a empresa Fresenius Kabi do Brasil Ltda., para o item 09, por não 
atender ao item 8.1 alínea d6 do edital.
 HOMOLOGAR  o Pregão Presencial nº.40/2013, adjudicando o objeto em epígrafe, as em-
presas abaixo:
 - Bayer S/A., para os itens 21 (R$8,00) e 22 (R$84,80);
 - Cm Hosp. Ltda., para os itens 03 (R$350,00), 15 (R$222,00) e 16 (R$164,00);
 - Coml. Cir. Rioclarense Ltda., para os itens 04 (R$11,80), 14 (R$1,20) e 23 (R$0,80);
 - FG Farma Goiás Dist. de Med. Ltda., para os itens 07 (R$605,00) e 08 (R$770,00);
 - Hosp Log Com. de Prods. Hosp. Ltda., para os itens 18 (R$106,30) e 19 (R$213,50);
 - Lab. Bago do Brasil S/A., para o item 05 (R$1.250,00);
 - Opem Rep. Imp. Exp. e Dist. Ltda., Para o item 25 (R$13,15).
 As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do 
recebimento da notifi cação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito á 
Avenida Prefeito Faria Lima, 340 - Pq. Itália - Campinas-SP, para assinatura da Ata de 
registro de preços. 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 DR. ARTHUR SARTI 

 Presidente Do HMMG 

 IMA 
  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2012 
 Pregão Eletrônico N° 013/2012 - Processo Licitatório N° 017/2012 

 Objeto: Registro de preços para aquisição de serviços de acesso à Internet de Banda Larga. 
Detentora: DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. Vigência: 
12 (doze) meses a partir de 17/07/2012. Em atendimento ao artigo 15, §2º, da Lei Federal 
8.666/93.

TABELA 1 - QUANTIDADE DE CIRCUITOS COM ENDEREÇOS IP, OBRIGATORIAMENTE, FIXOS

LOTES VELOCIDADE 
MBPS QUANTIDADE

VALOR UNITÁ-
RIO MENSAL 

(R$)
VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR GLOBAL 
PARA 12 MESES 

(R$)
1 1 50 125,00 6.250,00 75.000,00

2 2 50 127,65 6.382,50 76.590,00

3 4 30 130,38 3.911,40 46.936,80

4 10 20 149,58 2.991,60 35.899,20
5 20 10 221,66 2.216,60 26.599,20
6 35 10 351,66 3.516,60 42.199,20

VALOR TOTAL 303.224,40

TABELA 2 - QUANTIDADE DE CIRCUITOS COM IP DINÂMICO OU FIXO

LOTES VELOCIDADE 
MBPS QUANTIDADE

VALOR UNITÁ-
RIO MENSAL 

(R$)
VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR GLOBAL 
PARA 12 MESES 

(R$)
7 1 5 103,25 516,25 6.195,00

8 2 5 129,66 648,30 7.779,60

9 4 5 141,65 708,25 8.499,00

10 10 5 149,66 748,30 8.979,60

11 20 5 191,66 958,30 11.499,60

12 35 5 261,66 1.308,30 15.699,60

VALOR TOTAL 58.652,40

VALOR TOTAL - TABELA 1 E 2 R$ 361.876,80
 

 ASSESSORIA JURÍDICA   
   

 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2012 
 Pregão Eletrônico n° 013/2012 - Processo Licitatório n° 017/2012 

 Objeto: Registro de preços para aquisição de serviço de acesso à Internet de Banda Larga. 
Detentora: TELEFÔNICA BRASIL S/A. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 17/07/2012. 
Em atendimento ao artigo 15, §2º, da Lei Federal 8.666/93.

TABELA 1 - QUANTIDADE DE CIRCUITOS COM ENDEREÇOS IP, OBRIGATORIAMENTE, FIXOS

LOTES VELOCIDADE 
MBPS

QUAN-
TIDADE

VALOR 
UNITÁRIO 
MENSAL 

(R$)

VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR GLOBAL PARA 
12 MESES (R$)

1 1 50 129,80 6.490,00 77.880,00

2 2 50 129,80 6.490,00 77.880,00

3 4 30 179,80 5.394,00 64.728,00

4 10 20 149,80 2.996,00 35.952,00

5 20 10 221,90 2.219,00 26.628,00

6 35 10 351,90 3.519,00 42.228,00

VALOR TOTAL 325.296,00

TABELA 2 - QUANTIDADE DE CIRCUITOS COM IP DINÂMICO OU FIXO

LOTES VELOCIDADE 
MBPS

QUAN-
TIDADE

VALOR UNITÁ-
RIO MENSAL 

(R$)
VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR GLOBAL PARA 12 
MESES (R$)

8 2 5 129,80 649,00 7.788,00

9 4 5 179,46 897,30 10.767,60

10 10 5 149,80 749,00 8.988,00

11 20 5 191,90 959,50 11.514,00

12 35 5 261,90 1.309,50 15.714,00

VALOR TOTAL 54.771,60

VALOR TOTAL - TABELA 1 E 2 R$ 380.067,60
 

 ASSESSORIA JURÍDICA   
   



19Campinas, quarta-feira, 17 de abril de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2012 
 Pregão Eletrônico N° 013/2012 - Processo Licitatório N° 017/2012 

 Objeto: Registro de preços para aquisição de serviços de acesso à Internet de Banda 
Larga. Detentora: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Vigência: 12 (doze) 
meses a partir de 17/07/2012. Em atendimento ao artigo 15, §2º, da Lei Federal 
8.666/93.

TABELA 1 - QUANTIDADE DE CIRCUITOS COM ENDEREÇOS IP, OBRIGATORIAMENTE, 
FIXOS

LOTES VELOCIDADE 
MBPS

QUANTI-
DADE

VALOR UNITÁ-
RIO MENSAL 

(R$)
VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR GLOBAL 
PARA 12 MESES 

(R$)
1 1 50 135,76 6.788,00 81.456,00

2 2 50 149,16 7.458,00 89.496,00

3 4 30 131,21 3.936,30 47.235,60

4 10 20 358,33 7.166,60 85.999,20

VALOR TOTAL 304.186,80

TABELA 2 - QUANTIDADE DE CIRCUITOS COM IP DINÂMICO OU FIXO

LOTES VELOCIDADE 
MBPS

QUANTI-
DADE

VALOR UNITÁ-
RIO MENSAL 

(R$)
VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR GLOBAL 
PARA 12 MESES 

(R$)

8 2 5 133,33 666,65 7.999,80

9 4 5 141,66 708,30 8.499,60

10 10 5 161,66 808,30 9.699,60

VALOR TOTAL 26.199,00

VALOR TOTAL - TABELA 1 E 2 R$ 330.385,80
 

 ASSESSORIA JURÍDICA   
   

 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2012 
 Pregão Eletrônico n° 018/2012 - Processo Licitatório n° 022/2012 

 Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de 
publicação de avisos, editais, balanços, notas, portarias, citações, extratos de contra-
tos, termos aditivos e outras publicações de interesse da CONTRATANTE, a serem 
veiculados em jornal de grande circulação e de abrangência estadual e Diário Ofi cial 
do Estado de São Paulo. Detentora: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP. Vigência: 12 
(doze) meses a partir de 04/08/2012. Em atendimento ao artigo 15, §2º, da Lei Federal 
nº 8.666/93.

LOTE ITEM QUANT. UNID. OBJETO
VALOR 
UNITÁ-
RIO (R$)

VALOR TO-
TAL (R$)

1 1 500 CM/CO-
LUNA

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO 
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, COM ENVIO DE 
PÁGINA ORIGINAL DA PUBLI-

CAÇÃO REALIZADA.

132,60 66.300,00

1 2 250 CM/CO-
LUNA

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM 
JORNAL DE GRANDE CIRCU-
LAÇÃO NO ESTADO DE SÃO 

PAULO, COM ENVIO DE PÁGINA 
ORIGINAL DA PUBLICAÇÃO 

REALIZADA.

50,00 12.500,00

TOTAL 78.800,00
 

 ASSESSORIA JURÍDICA   
   

 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2012 
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 018/2012 

 Objeto: Registro de preços para aquisição de móveis para escritório. Dentetora: SPAC 
COMÉRCIO DE AÇO LTDA. EPP. Vigência: 12 meses a partir de 28/06/2012. Em 
atendimento ao artigo 15, §2º, da Lei Federal 8.666/93.

ITEM QTD OBJETO DESCRITIVO 
MARCA E 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$)

1 102 

Mesa L 

Mesa L, com tampo único, material MDP, com acabamento 
laminado melamínico BP liso 25mm,  acabamento frontal em 
ERGOSOFT e laterais em fita ABS 1 mm, painéis frontais em 

MPD revestidos em laminado melanímico BP liso 25mm, 
recuados 12 cm da borda da mesa, 2 calhas metálicas para fiação 

elétrica e lógica, calhas berço para fiação, estrutura metálica 
pintada em cinza cristal. Pé de canto metálico para distribuição de 
cabeamento com tampa removível sob o tampo da mesa. Medindo 

150x150x60x60x74cm de altura, acabamento chanfrado em 45 
graus. 

Procedência Nacional 

MARTE/SPAC 
ETS-1515 R$310,00 R$31.620,00 

2 24 

Gaveteiro Pedestal 
Gaveteiro Pedestal, com tampo, material MPD, com acabamento 

laminado melamínico BP liso 25mm, acabamento frontal em 
perfil Ergosoft e laterais em fita ABS 1mm, corpo e frente de 

gavetas em MPD, cor cinza cristal, gavetas internas em chapa de 
aço pintadas em epóxi-pó cor cinza cristal, corrediças com 

roldanas de nylon, 04 gavetas, fechadura frontal tipo Yale com 
fecho simultâneo, puxadores metálicos tipo meia lua na cor cinza 

cristal, medindo 40 x 60 x 74 cm (larg x prof x alt). 
Procedência Nacional 

MARTE/ARQUIVE 
48004 R$250,00 R$6.000,00 

3 57 

Gaveteiro Volante 
Gaveteiro volante, material MPD, com acabamento  laminado 

melamínico BP liso 25mm, acabamento frontal em perfil Ergosoft 
e laterais em fita ABS 1mm, corpo e frente de gavetas em MPD, 
cor cinza cristal, com rodízios, gavetas internas em chapa de aço 

pintadas em epóxi-pó cor cinza cristal, corrediças com roldanas de 
nylon, 04 gavetas, fechadura frontal tipo Yale com fecho 

simultâneo, puxadores metálicos tipo meia lua na cor gelo, 
medindo 40 x 45 x 65 cm. (larg x prof x alt). 

Procedência Nacional 

MARTE
GV-4 R$170,00 R$9.690,00 

4 24 

Painel Divisor 
Painel divisor, material MPD, com acabamento  laminado 

melamínico BP liso 18mm, encabeçamento em perfil Ergosoft, 
cor cinza cristal, suportes de fixação metálicos reforçados, 

pintados na cor cinza cristal, medindo 170 x 54 cm ( larg x alt ). 
Procedência Nacional 

MARTE/SPACE 
BI - 1754 R$65,00 R$1.560,00 

5 88 

Painel Divisor 
Painel divisor, material MPD, com acabamento  laminado 

melamínico BP liso 18mm, encabeçamento em perfil Ergosoft, 
cor cinza cristal, suportes de fixação metálicos reforçados, 

pintados na cor cinza cristal, medindo 150 x 54 cm ( larg x alt ). 
Procedência Nacional 

MARTE/SPACE 
BI-1554 R$50,00 R$4.400,00 

6 20 

Armário Alto 
Armário Alto, material MPD, com acabamento laminado 

melamínico BP liso 25mm, encabeçamento em perfil Ergosoft, 
cor cinza cristal, 03 prateleiras internas, sendo 02 reguláveis, 2 

portas de abrir, com dobradiças, com fechadura frontal, puxadores 
metálicos tipo meia lua na cor cinza cristal, medindo 80 x 50 x 

160 cm. (larg x prof x alt). 
Procedência Nacional 

MARTE/ARQUIVE 
47000 R$370,00 R$7.400,00 

7 15 

Armário baixo Armário Baixo, material MPD, com acabamento  laminado 
melamínico BP liso 25mm, encabeçamento em perfil Ergosoft, 

cor cinza cristal, 01 prateleira interna, 2 portas de abrir, com 
dobradiças com fechadura frontal, puxadores metálicos tipo meia 
lua na cor cinza cristal, medindo 80 x 50 x 74 cm. (larg x prof x 

alt). 
Procedência Nacional 

MARTE/ARQUIVE 
-47002 R$196,00 R$2.940,00 

VALOR GLOBAL (Sessenta e três mil, seiscentos e dez reais) R$ 63.610,00 
 

 ASSESSORIA JURÍDICA   

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 HOMOLOGAÇÃO   
  Pregão n. 2012/70  -  ELETRÔNICO . Objeto: Execução dos serviços de engenha-
ria para substituição e prolongamento de redes de água por método não destrutivo 
- MND, ligações domiciliares e instalação de caixas de proteção de hidrômetros, no 
bairro  Jardim Nova Europa  no município de Campinas/SP, por método não destru-
tivo, no mesmo caminhamento da rede existente, pelo sistema "pipecracking" e pro-
longamento de rede, pelo sistema de furo direcional, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão-de-obra, com Recursos do Programa de Apoio à Recuperação 
de Águas - REÁGUA da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 
- Contrato nº 001/2011. Comunicamos a HOMOLOGAÇÃO do pregão, à empresa 
CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA., pelo valor total de R$ 3.281.497,53,  pelo 
período 18 (dezoito) meses.

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 

   

 HOMOLOGAÇÃO   
  Pregão n. 2012/299  -  ELETRÔNICO . Objeto: Fornecimento e instalação de grade-
-piso em fi bra de vidro injetada, na ETE Barão Geraldo. Comunicamos a homologa-
ção do pregão à empresa STRATUS COMPOSTOS ESTRUTURAIS LTDA., no valor 
total de R$ 209.082,00, pelo período de 06 (seis) meses. 
 Pregão n. 2012/313  -  ELETRÔNICO . Objeto: Prestação de serviços especializados 
em manutenção em veículos, com fornecimento de peças, acessórios e lubrifi can-
tes originais da marca Mitsubishi. Comunicamos a homologação do pregão à em-
presa MUNDI CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, no valor total de R$ 
311.994,89, pelo período de 12 (doze) meses. 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    

RESUMO DE CONTRATO
Contrato n. 2013/5633; Contratada: Idalina Salla Salgados; Pregão 27/2013; Objeto: 
fornecimento de peças, acessórios e óleos lubrifi cantes genuínos utilizados pelo fabri-
cante de veículos da marca Volkswagen; Vig.: 12 meses; Valor: R$200.000,00.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

 SETEC 
  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC   
 CONCORRÊNCIA Nº 05/2013
PROTOCOLO Nº 1.004 DE 03 DE JANEIRO DE 2013
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES
A Colsetec - Comissão de Licitações da Setec, após análise das documentações apre-
sentadas julga habilitadas as empresa Albatroz Segurança e Vigilância Ltda, Essencial 
Sistema de Segurança Ltda, Treze Listas Segurança e Vigilância Ltda, e inabilitadas as 
empresas Carrantos Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda e Iron Segurança Espe-
cializada Ltda, pela não apresentação do registro ou inscrição na entidade profi ssional 
competente, qual seja, o CRA - Conselho Regional de Administração. 
O processo encontra-se com vistas franqueada aos interessados no prazo legal. 

Campinas, 16 de abril de 2013.
 

 LUÍS AUGUSTO ZANOTTI 
 Presidente Da Colsetec 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

   
 01A. REUNIÃO SOLENE 

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 01A. REUNIÃO SOLENE, A SER REALIZADA NO DIA 18 
DE ABRIL DE 2013 (QUINTA-FEIRA), ÀS 20:00 HORAS, NA CASA D'ITÁLIA CULTU-

RA ÍTALO BRASILEIRA, SITUADA NA RUA DOS BANDEIRANTES, 367 - CAMBUÍ. 
 Ficam os Srs. Vereadores convocados para a 01a. Reunião Solene, a ser realizada 
no dia 18 de abril de 2013 (quinta-feira), às 20:00hs, na Casa D'Itália Cultura Ítalo 
Brasileira, situada na Rua dos Bandeirantes, 367 - Cambuí, oportunidade em que será 
entregue Título de Cidadão Campineiro a Antonio Serra.
 

 Campinas, 16 de abril de 2013 
 CAMPOS FILHO 

 Presidente 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA   ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 

NÚCLEO RESIDENCIAL SETE DE SETEMBRO NESTA COMARCA DE 
CAMPINAS/SP 

 Associação dos Moradores do Núcleo Residencial Sete de Setembro, com sede nesta ci-
dade, na Rua do Apóstolo Lucas nº 11. Bairro Sete de Setembro, através de sua Diretoria 
Executiva devidamente representada por seu Presidente Sr. EDIJALMA DE MELO SILV A, 
CONVOCA através do presente edital, todos os associados contribuintes, para Assembléia 
Geral Extraordinária, que será realizada na sede da Associação. no dia 28 de abril de 2013 
e instalar-se-à em primeira chamada as 9:00 horas e em segunda e última chamada às 9:30 
horas quando dará inicio com qualquer número de presentes, com a seguinte ordem do dia: 
 1- Comentários sobre as Atas das Assembléias realizadas em 15/03/2011 e 02/05/2011. 2- 
Inadimplência e fi xação de prazo para pagamento das parcelas em atraso. 3- Conclusão do 
loteamento. 4- Explicações pela Advogada sobre: Ação em andamento da regularização da 
área; transferência da propriedade pelo associado; lavratura de escritura defi nitiva e ações 
em andamento. 5- Cadastro atualizado dos moradores. 6- Assuntos gerais de interesse dos 
presentes  

 Campinas, 03 de abril de 2013 
 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NÚCLEO RESIDENCIAL SETE DE 

SETEMBRO. P/SEU PRESIDENTE   
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 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 CENTRO ESPÍRITA "ALLAN KARDEC" 
 BALANÇO GERAL ENCERRADOS EM 31 DEZEMBRO DE 2012 E 2011  

Reconhecido de utilidade Pública 

CENTRO ESPÍRITA "ALLAN KARDEC" pelas seguintes dispositivos : 

Campinas / SP - 15/09/1938    BALANÇO GERAL ENCERRADOS EM    Decr 70801 de 05/07/1972, Federal 

Filiado a FEAC    31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011    Lei 1796 de 01/10/1952, Estadual 

CNPJ MF 46.076.915/0001-81 Lei 3785 de 07/07/1969, Municipal 
ATIVO 2012 2011 PASSIVO 2012 2011 

CIRCULANTE CIRCULANTE 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    Fornecedores 1.125.087 1.081.808

Caixa 56.737 57.507 Obrigações Trabalhistas 500.453 461.737 

Bancos Conta Movimento - Sem Restrição 144.455 286.877 Obrigações Tributárias 343.851 175.547

Bancos Conta Movimento - Com Restrição 15.610 21.074 Compromisso Bancário 47.829 67.168

Bancos Conta Investimento - Sem Restrição 4.280.473 4.339.408 Total do Passivo Circulante 2.017.220 1.786.260

Bancos Conta Investimento - Com Restrição 289.682 - 

Créditos a Receber 1.307.057 1.043.212      

Estoques 2.396.765 1.677.737 PATRIMONIO LÍQUIDO     

Total Circulante 8.490.779 7.425.815 Patrimônio Social 13.786.579 2.871.320

     Resultado de Exercícios Anteriores - 8.062.945

NÃO CIRCULANTE     Resultado do Exercício Corrente - 1.700.193

Realizável a Longo Prazo 107.057 9.239 Total do Patrimônio Social 13.786.579 12.634.458

Imobilizado 7.156.787 6.944.831      

Intangível 49.176 40.833      

Total do Não Circulante 7.313.020 6.994.903

TOTAL DO ATIVO 15.803.799 14.420.718 TOTAL DO PASSIVO 15.803.799 14.420.718

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

RECEITAS OPERACIONAIS 2012 2011 2012 2011 

Recursos com Restrição     Custos e Despesas Operacionais     

Programa Educação 1.031.345 831.592 Com Programas     

Programa de Assistência Social 563.502 494.271 Educação 1.212.054 1.025.116

Total dos Recursos som Restrição 1.594.847 1.325.863 Assistência Social 2.194.310 3.294.798

Total Despesas com Programas 3.406.364 4.319.914

Recursos sem Restrição          

Recursos de Convênios e Parcerias 1.460.684 990.225 Despesas Operacionais 13.298.493 10.596.640

Recursos Próprios 14.801.447 14.300.659 TOTAL DAS DESPESAS 16.704.857 14.916.554

Total Recursos Sem Restrição 16.262.131 15.290.884 Isenção da Cota Patronal 1.647.526 1.376.958

TOTAL DAS RECEITAS 17.856.978 16.616.747 TOTAL DAS DESPEAS + COTA PATRONAL 18.352.383 16.293.512

Isenção da Cota Patronal 1.647.526 1.376.958 Superávit (déficit) do período 1.152.121 1.700.193

TOTAL DAS RECEITAS + COTA PATRONAL 19.504.504 17.993.705 TOTAL DAS DESPESAS + COTA PATRONAL 19.504.504 17.993.705

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 

RECEITAS 2012 2011 DESPESAS 2012 2011 

Recursos com Restrição Custos Operacionais com Programa 

Programa de Assistência Social Com Programas 

FMAS / CO-Financiamento Municipal 144.078 177.144 Assistência Social 2.095.136 3.294.798

PMC / FM / Proteção Básica 67.890 - Custo Trabalho Voluntário 99.174 -

SMCTAIS / CMDCA - 1% e 6% s/ IR 23.951 16.574 Total Custo com Programa 2.194.310 3.294.798

Convênio / Parceria - UNESCO 11.124 100.116     

Convênio / Parceria - FEAC 217.285 200.437 Despesas Operacionais     

Trabalho Voluntário 99.174 - Custo de Matérias Primas 1.882.081 2.149.863

Total Recursos Com Restrição 563.502 494.271 Custo das Mercadorias e Outros Produtos 1.110.744 1.039.498 

Custo da Mão de Obra Direta 2.703.490 2.091.223 

Recursos sem Restrição     Gastos Gerais de Fabricação 792.886 1.007.716

Recursos de Convênios e Parcerias     Impostos - ICMS e Cofins 1.549.500 1.376.241

Banco do Brasil 832.776 540.800 Despesas Operacionais - Comerciais 982.896 860.147

Aprendiz Administrativo 627.908 449.425 Despesas Operacionais - Administrativas 4.117.389 1.927.088

Total Recursos Convênios e Parcerias 1.460.684 990.225 Despesas Operacionais - Financeiras 142.847 125.312

Receitas de Vendas de Produtos 12.156.707 10.695.595 Despesas Operacionais - Tributárias 16.310 18.752

Receitas de Contribuições e Donativos 1.756.202 1.799.881 Despesas Não Operacionais 350 800

Receitas Financeiras 314.167 375.447 Total das Despesas Operacionais 13.298.493 10.596.640

Outras Receitas 574.370 1.429.736 Desps Operacionais e Desps com Programas 15.492.803 13.891.438

Total Recursos Sem Restrição 16.262.131 15.290.884 Superávit do Período 1.332.830 1.893.717 
TOTAL DAS RECEITAS 16.825.633 15.785.155 TOTAL DAS DESPESAS 16.825.633 15.785.155

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - EDUCAÇÃO 
RECEITAS 2012 2011 DESPESAS 2012 2011 

Recursos com Restrição Custos e Despesas Operacionais 

Programa Educação Com Programas 

Secretaria Municipal de Educação 1.031.345 831.592 Educação 1.212.054 1.025.116 
Déficit do Exercício 180.709 193.524 

TOTAL DAS RECEITAS 1.212.054 1.025.116 TOTAL DAS DESPESAS 1.212.054 1.025.116
NOTA DA DIRETORIA PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2012, totalizando Ativo e Passivo a importância de R$ 
15.803.799 (quinze milhões, oitocentos e três mil, setecentos e noventa e nove reais); e das Demonstração das Contas de Resultado, apurando-se uma 

variação patrimonial positiva no valor de R$ 1.152.121 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, cento e vinte e um reais). 

Declaramos que foram verificados os documentos referentes ao movimento Econômico / Financeiro, de janeiro a dezembro de 2012 bem como as aplicações das verbas 
recebidas dos Poderes Públicos: Municipal, Estadual e Federal, totalizando as entradas R$ 19.504.504 (dezenove milhões, quinhentos e quatro mil, quinhentos e quatro reais), e 
de saídas R$ 18.352.383 (dezoito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e tres reais), apurando-se uma variação patrimonial positiva de R$. 1.152.121 (um 

milhão, cento e cinquenta e dois mil, cento e vinte e um reais) que se encontram em ordem e exatos. 

Daisy Jurgensen Machado  Alan Hohne Junior Massaru Ushiro Wagner José Donato 

Presidente 

Paulo Edson Pontes 

1º Tesoureiro 

Sandra Renata Arthur Conforme determina o § 3º do Art. 11. do Decreto nº 7237/2010, o Balanço Geral e as Contas de Demonstração de Resultado foram submetidos a auditoria independente, 
conforme parecer dos auditores. 

TC - CRC 1SP127501-O/0 SGS Auditores Independentes - CRC 2SP 020.277/O-5 

Silvio de Jesus - CRC 1 SP 141.676/O-7 
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 LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ 
 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ 

C.N.P.J. 46.115.952/0001-51

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 

ATIVO NOTA EXPLICATIVA 2012 2011 PASSIVO NOTA
EXPLICATIVA 2012 2011

CIRCULANTE CIRCULANTE 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NT 04 44.479 25.348 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 15.891 21.290

APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 89.912 52.659 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 276 619

CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS 

FUNDAÇÃO FEAC 17.106 11.879 SECRETARIA EDUC. MUNICIPAL NT 07 27.699 188

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FUNDAÇÃO FEAC 22.128 16.239

INSS A RECUPERAR - 1.442 TOTAL DO CIRCULANTE 65.994 38.336

CRÉDITOS A RECEBER NÃO CIRCULANTE 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 118 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

EVENTOS - 2.954 PATRIMÔNIO SOCIAL 396.684 413.269

TOTAL DO CIRCULANTE 151.616 94.282 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 15.610 (16.584) 

NÃO CIRCULANTE TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 412.294 396.684

IMOBILIZADO NT 04 326.672 340.738 

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 326.672 340.738

TOTAL ATIVO 478.288 435.020 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 478.288 435.020

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EDUARDO ANTONIO ALCÂNTARA SILVA 

PRESIDENTE

HELIO DA SILVA AUGUSTO 

TC - CRC 1SP131755/O-9

           PAG.: 139 

LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ 

C.N.P.J. 46.115.952/0001-51 

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO NT. EXPL. 2012 2011

RECEITAS TOTAIS 437.764 462.592

RECEITAS PRÓPRIAS 115.804 103.646

   RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06 86.466 84.599

FESTAS 18.986 10.127

RECEITAS COM VOLUNTARIADO 7.464 -

   OUTRAS RECEITAS 175 3.810 

   RECEITAS FINANCEIRAS NT 05 2.713 5.110

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 58.260 52.443

   FUNDAÇÃO FEAC 58.260 52.443

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT 07 206.755 249.713

   FMDCA / EVENTUAIS 3.016 4.856

   SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 138.418 180.714

   MERENDA ESCOLAR 64.688 64.143

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS 633 -

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 56.946 56.789

   BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT 08 56.946 56.789

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 422.154 479.176

EDUCAÇÃO NT 06 422.154 479.176

EDUCAÇÃO INFANTIL 422.154 479.176

RECURSOS PRÓPRIOS 215.399 229.463

    REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 69.329 95.900

    MATERIAIS E SUPRIMENTOS 22.517 16.817

    MANUTENÇÃO E REPAROS 32.935 27.738

    OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 30.994 28.542

    IMPOSTOS E TAXAS 1.014 1.732

    RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS 1.665 1.946

    BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 56.946 56.789

RECURSOS TERCEIROS 206.755 249.713

    REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 201.598 169.213

    MATERIAIS E SUPRIMENTOS 2.922 78.930

    MANUTENÇÃO E REPAROS - 920

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.234 650

    IMPOSTOS E TAXAS      - -

    RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS    - -

SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO 15.610 (16.584) 

EDUARDO ANTONIO ALCÂNTARA SILVA HELIO DA SILVA AUGUSTO 

PRESIDENTE TC - CRC 1SP131755/O-9

LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ

C.N.P.J. 46.115.952/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CONTA : PATRIMÔNIO SOCIAL 2010 2011 2012 

SALDO ANTERIOR    418.135 413.269 396.684 

(+)FUNDO DE VOLORIZAÇÃO DE IMÓVEL 

(+) INCORPORAÇÕES    
(+) SUBVENÇÕES    

(+) INCORPORAÇÃO SALDO    
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(+) ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL (4.866) (16.584) 15.610 

SALDO ATUAL     413.269 396.684 412.294 

EDUARDO ANTONIO ALCÂNTARA SILVA HELIO DA SILVA AUGUSTO 

PRESIDENTE TC - CRC 1SP131755/O-9 

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA 

RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000. 

LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ 

C.N.P.J. 46.115.952/0001-51

FLUXO DE CAIXA 

DESCRIÇÃO 2012 2011

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

RESULTADO DO EXERCICIO 15.610 (16.584) 

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 16.396 -

RESULTADO MA VENDA DE ATIVO PERMANENTE -

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER (950) (4.396) 

AUMENTO DE ESTOQUES -

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS SUBVENÇÕES 33.400 (11.879) 

AUMENTO EM FORNECEDORES -

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (343) 16.427 

AUMENTO/DIMINUIÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS (5.399) 7.248 

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES - - 

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES 58.714 (9.185) 

2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2.330) 

COMPRAS DE IMOBILIZADO 17.830

AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS - -

INVESTIMENTOS NO DIFERIDO - -

RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE - -

(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2.330) 17.830

3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS 

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - -

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - -

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 56.384 8.645

5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO 78.007 69.362 

6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO 134.391 78.007

EDUARDO ANTONIO ALCÂNTARA SILVA HELIO DA SILVA AUGUSTO 

PRESIDENTE TC - CRC 1SP131755/O-9 

 

   

 LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ 
 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2011 

 I. CONTEXTO OPERACIONAL:  
 NOTA 01 
 O  Lar Escola Jesus de Nazaré ,  CNPJ 46.115.952/0001-51 , é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, tem como missão, Oferta Educação Infantil- 
Pré- Escola, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC e realizar ações 
socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção 
social básica, dirigidos de forma gratuita às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. 
 NOTA 02 
 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 
11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a
 ITG 2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos.
Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, pro-
gramas e projetos por ela desempenhados.
 III. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS 
 NOTA 03 
 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decrescente de 
realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício 
seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.
Os fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em 
conta específi ca no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.
As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específi co de receita e despesas, segregadas dos recursos próprios.
 NOTA 04 
 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.
 NOTA 05 
 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.
A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 326.672,18, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação 
realizada no ano de 2012.
Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na 
seguinte forma:

IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO
TAXA ANUAL DE 

DEPRECIAÇÃO 2012 2011

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 23.538       22.038       
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 15.768       14.938       
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 4% 299.623     299.623     
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 1.892         1.892         
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20% 77              77              
BRINQUEDOS  RECREATIVOS 10% 2.170         2.170         
TOTAL 343.068     340.738     

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (16.396)     -            

326.672     340.738     

 NOTA 06 
 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2011 a entidade recebeu as seguintes doações:
a) Pessoa Física: R$ 5.314,13
 b) Pessoa Jurídica: R$ 81.151,71
 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE. 
 Atuou na área de Educação, na execução do Educação Infantil 
Com um custo total no valor de R$ 422.154,18 que foram custeados da seguinte forma:

Fontes de Recursos Valor %
Subvenções Governamentais 206.755            49%
Isenção de contribuições p/ Seguridade Social - Cota
Patronal 56.946              13%
Total de Recursos Públicos 263.701            62%
Convênio Fundação FEAC 58.260              14%
Recursos Próprios da Entidade 158.454            38%
Total 422.154            100%
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 Área de Atuação: Educação
 1.-Educação Infantil
 A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 61/12 através do Processo Administrativo n.º 11/10/43038 válido até 31/01/2013, com Objeto de Execução de programas complemen-
tares de Educação Especial a serem desenvolvidos pela entidade, conforme Plano de Trabalho elaborado em consonância com as diretrizes da Secretária Municipal da Educação, 
publicada anualmente no Diário Ofi cial do Município.
 Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 206.121,43, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi nanceira de 
R$ 633,28 que também foi aplicada ao programa de Educação Infantil, benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 56.945,83 e utilizou recursos próprios no valor 
de R$ 158.453,64, perfazendo o custo total de R$ 422.154,18. A Entidade realizou 79 atendimentos, com um custo per capita no valor de R$ 5.343,72 por ano.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO 

DOS RECURSOS

SME - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO

FMDCA - EVENTUAIS 
EDUCAÇÃO

ISENÇÃO DA COTA 

PATRONAL

TOTAL RECURSOS 

PÚBLICOS

RECURSOS 
PRÓPRIOS E 

FUNDAÇÃO FEAC
TOTAL GERAL

RECEITAS 203.106                           3.016                               -                                   206.121                           171.350                           377.472                           
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO -                                   -                                   56.946                             56.946                             -                                   56.946                             
APLICAÇÃO FINANCEIRA 633                                  -                                   -                                   633                                  2.713                               3.346                               
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 198.583                           3.016                               -                                   201.598                           69.329                             270.927                           
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 2.922                               -                                   -                                   2.922                               22.517                             25.439                             
MANUTENÇÃO E REPAROS -                                   -                                   -                                   -                                   32.935                             32.935                             
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.234                               -                                   -                                   2.234                               30.994                             33.228                             
IMPOSTOS E TAXAS -                                   -                                   -                                   -                                   1.014                               1.014                               
DESPESAS FINANCEIRAS -                                   -                                   -                                   -                                   1.665                               1.665                               
COTA PATRONAL -                                   -                                   56.946                             56.946                             56.946                             
TOTAL DAS DESPESAS 203.739                           3.016                               56.946                             263.701                           158.454                           422.154                           

-                                   -                                   
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT -                                   -                                   -                                   -                                   15.610                             15.610                             

 NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS 
A Entidade prestou contas a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com 
as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.
 NOTA 08 - COTA PATRONAL 
 O valor de isenção usufruída relativa a cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2012 o valor de R$ 56.945,83 e assim demonstrados e foram integralmente 
aplicados na área de Educação.

Competência  BC INSS  % INSS  Valor Isenção 
 JANEIRO  21.352 26,80% 5.722
 FEVEREIRO 16.502 26,80% 4.423
 MARÇO 18.584 26,80% 4.980
 ABRIL 16.132 26,80% 4.323
 MAIO 16.314 26,80% 4.372
 JUNHO 15.966 26,80% 4.279
 JULHO 16.733 26,80% 4.484
 AGOSTO 14.452 26,80% 3.873
 SETEMBRO 15.190 27,80% 4.223
 OUTUBRO 14.510 27,80% 4.034
 NOVEMBRO 14.551 27,80% 4.045
 DEZEMBRO 14.579 30,30% 4.417
 13. SALÁRIO 12.843 29,35% 3.770
 TOTAIS 207.708 56.946

EDUARDO ANTONIO ALCÂNTARA SILVA
PRESIDENTE

HELIO DA SILVA AUGUSTO 
TC-CRC: 1SP286988/O-4

CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA
 BALANÇO PATRIMONIAL 

CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA

C.N.P.J. 71.752.745/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011

                

NOTA
EXPLICATIVA

        
NOTA

EXPLICATIVA

    

ATIVO 2012 2011 PASSIVO 2012 2011

CIRCULANTE CIRCULANTE 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NT 04  7.159,66   9.524,10   FORNECEDORES   2.908,17   -  

APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05  136.583,06   168.600,74   OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS  NT 04  889,97   -  

CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  NT 04  38.397,96   39.409,07  

FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT 07  19.016,00   -  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  NT 04  -   1.495,99  

FMAS CO-FINANCIAMENTO FEDERAL NT 07  15.159,00   -  CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS      

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NT 07  -  8.505,00   CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL  NT 07  19.016,00   -  

FUNDAÇÃO FEAC  15.300,84   10.625,90   CO-FINANCIAMENTO FEDERAL  NT 07  15.159,00   -  

ESTOQUES  SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  NT 07  -   8.505,00  

MATERIAL DE CONSUMO  -  3.019,18   PRÊMIO FIES     -   5.226,45  

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS  PROJETO CARITAS   -   10.000,00  

TRIBUTOS A RECEBER  -  208,96   FUNDAÇÃO FEAC   19.126,05   14.167,44  

TOTAL DO CIRCULANTE  193.218,56   200.483,88   PRÊMIO PONTINHO DE CULTURA   -   30.000,00  

 INSTITUTO EPTV   -   1.224,33  

NÃO CIRCULANTE  TOTAL DO CIRCULANTE   95.497,15   110.028,28  

IMOBILIZADO NT 04  341.274,09   366.256,88    

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVÊNÇÕES GOVERNAMENAIS  NÃO CIRCULANTE  

IMOBILIZADO NT 04  3.011,83   -  RECEITA DIFERIDA   3.011,83   -  

DIFERIDO  BENS RECEBIDO EM COMODATO   758,28   758,28  

CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO NT 04  388.857,99   388.857,99   TOTAL DO NÃO CIRCULANTE   3.770,11   758,28  

BENS EM COMODATO 

BENS RECEBIDOS EM COMODATO NT 04  758,28   758,28   PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE  733.902,19   755.873,15   PATRIMÔNIO SOCIAL   845.571,15   779.154,15  

 SUBENÇÕES PARA AQUISIÇÃO PATRIMONIAL   -   4.701,58  

 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES   -   6.444,70  

 SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO   (17.717,66)  55.270,04  

 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL   827.853,49   845.570,47  
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TOTAL ATIVO  927.120,75   956.357,03   TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   927.120,75   956.357,03  

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS   

LUIZ FERNANDO SCHMITT 

PRESIDENTE 

KLEINE HERCULINO DOS SANTOS 

 CONTADORA - CRC - 1SP278969/O-4  

                

                         PAG - 306  

CENTRO ESTUDOS E PROM.MULHER MARGINALIZADA 

C.N.P.J. 71.752.745/0001-55 

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO NT. EXPLIC. 2012 2011

RECEITAS TOTAIS  1.127.369,94  1.452.396,99

RECEITAS PRÓPRIAS  304.860,52  354.549,32

  RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06  208.978,55   268.987,90  

  CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO  61.083,83   33.012,45  

  FESTAS  2.813,83   2.045,00  

  OUTRAS RECEITAS  16.737,84   11.159,54  

  RECEITAS FINANCEIRAS NT 05  15.246,47   39.344,43  

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS  134.870,32  262.459,78

  FUNDAÇÃO FEAC  52.419,54   45.480,60  

  PREMIO FIES  5.226,45   114.773,55  

  PROJETO CARITAS  10.000,00   - 

  PREMIO PONTINHOS DE CULTURA  30.000,00   - 

  RECURSO PETROBRÁS  -   38.430,00  

  INSTITUTO IMACULADA  36.000,00   36.000,00  

  RECURSO EPTV  1.224,33   27.775,63  

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT 07  533.006,20  646.575,56

  FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL  209.170,00   537.337,24  

  FMAS CO-FINANCIAMENTO FEDERAL  166.749,00   - 

  FMAS PETI - MUNICIPAL  840,00   1.420,00  

  FMAS PETI - FEDERAL  2.800,00   4.420,00  

  FMDCA/EVENTUAIS  2.423,92   14.279,35  

  FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTE CAMPINAS  17.348,36   - 

  SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO  84.825,00   71.184,84  

  MERENDA ESCOLAR  47.599,15   17.818,97  

  APLICAÇÕES FINANCEIRAS  1.250,77   115,16  

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  154.632,90  188.812,33

  BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT 08  154.632,90   188.812,33  

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  1.145.087,60  1.397.126,60

ASSISTÊNCIA SOCIAL NT 06  948.641,27  1.212.989,01

SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS  216.780,16  221.958,35

RECURSOS PRÓPRIOS  153.780,24  129.582,05

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  40.852,57   40.870,79  

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  28.716,01   30.566,62  

  MANUTENÇÃO E REPAROS  20.524,94   12.182,84  

  OUTRAS DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS  37.129,10   11.991,37  

  IMPOSTOS E TAXAS  -   6.891,42  

  DESPESAS FINANCEIRAS  3.711,83   165,36  

  BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  22.845,79   26.913,65  

RECURSOS TERCEIROS  62.999,92  92.376,30

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  52.992,80   68.444,54  

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  7.034,90   15.111,80  

  MANUTENÇÃO E REPAROS  1.151,69   4.954,88  

  OUTRAS DESPESAS  1.820,53   3.767,08  

  IMPOSTOS E TAXAS  -   98,00  

SCFV ADOLESCENTES E JOVENS 15 A 24 ANOS  60.660,45  79.301,12

RECURSOS PRÓPRIOS  36.647,45  40.288,06

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  9.745,32   13.560,81  

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  5.795,45   4.758,57  

  MANUTENÇÃO E REPAROS  5.289,25   5.591,09  
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  OUTRAS DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS  7.361,77   6.269,23  

  DESPESAS FINANCEIRAS  198,27   15,75  

  BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  8.257,39   10.092,61  

RECURSOS TERCEIROS  24.013,00  39.013,06

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  23.720,21   35.042,76  

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  176,79   672,93  

  MANUTENÇÃO E REPAROS  -   2.018,00  

  OUTRAS DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS  116,00   1.279,37  

PAEFI - FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - VIOLAÇÃO DIREITOS  268.415,64  283.993,04

RECURSOS PRÓPRIOS  100.981,58  118.263,51

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  14.887,14   67.804,70  

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  15.375,14   1.076,12  

  MANUTENÇÃO E REPAROS  3.921,87   1.720,75  

  OUTRAS DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS  28.364,53   3.812,68  

  DESPESAS FINANCEIRAS  998,74   114,60  

  BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  37.434,16   43.734,66  

RECURSOS TERCEIROS  167.434,06  165.729,53

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  161.942,91   160.431,38  

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  -   355,60  

  MANUTENÇÃO E REPAROS  -   4.060,00  

  OUTRAS DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS  5.491,15   882,55  

PAEFI - VIOLAÇÃO SEXUAL CRIANÇA E ADOLESCENTE  385.289,25  627.736,50

RECURSOS PRÓPRIOS  256.798,12  367.398,80

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  106.094,01   104.744,22  

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  26.452,23   130.058,54  

  MANUTENÇÃO E REPAROS  6.295,79   9.749,30  

  OUTRAS DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS  47.284,29   31.465,03  

  DESPESAS FINANCEIRAS  1.585,87   3.912,40  

  BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  69.085,93   87.469,31  

RECURSOS TERCEIROS  128.491,13  260.337,70

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  124.946,78   245.895,67  

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  465,26   3.289,61  

  OUTRAS DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS  3.079,09   11.152,42  

SCFV - PROJETO BOLA NA REDE  17.495,77  - 

RECURSOS TERCEIROS  17.495,77  - 

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  15.578,39   - 

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  1.549,32   - 

  OUTRAS DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS  368,06   - 

EDUCAÇÃO NT 06  196.446,33  184.137,59

EDUCAÇÃO INFANTIL  196.446,33  184.137,59

RECURSOS PRÓPRIOS  63.874,01  95.018,62

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  14.651,30   35.709,56  

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  8.503,94   5.865,56  

  MANUTENÇÃO E REPAROS  4.954,22   23.271,97  

  OUTRAS DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS  15.550,20   8.991,51  

  IMPOSTOS E TAXAS  -   20,25  

  DESPESAS FINANCEIRAS  3.204,72   557,67  

  BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  17.009,63   20.602,10  

RECURSOS TERCEIROS  132.572,32  89.118,97

  REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  84.973,17   71.158,30  

  MATERIAIS E SUPRIMENTOS  47.599,15   17.960,67  

SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO  (17.717,66)  55.270,39

  LUIZ FERNANDO SCHMITT KLEINE HERCULINO DOS SANTOS   

  PRESIDENTE  CRC - 1SP278969/O-4  
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FLUXO DE CAIXA  

DESCRIÇÃO 2012 2011 

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS      

 RESULTADO DO EXERCÍCIO   (17.574,33)  55.270,39  

 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO   37.186,96    -  

 RESULTADO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE   -    -  
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 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL   -   11.139,00  

 AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER   (30.136,30)   3,62  

 AUMENTO DE ESTOQUES   3.019,18   (3.019,18) 

 AUMENTO/ DIMINUIÇÃO FORNECEDORES   2.908,17    -  

 AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES   (12.810,34)  (19.130,58) 

 AUMENTO EM EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO   -    -  

 DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA   (606,02)   -  

 DIMINUIÇÃO/AUMENTO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS   (1.154,44)  (22.145,27) 

 AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES   -   54.931,78  

(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  (19.167,12)  77.049,76  

2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  -    -  

 COMPRAS DE IMOBILIZADO   (15.216,00)  (102.508,82) 

 AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS   -    -  

 INVESTIMENTOS NO DIFERIDO   -    -  

 RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE   -    -  

(=)DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  (15.216,00)  (102.508,82) 

3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS  -    -  

 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL   -    -  

 PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS   -    -  

(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO  -    -  

 4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES   (34.383,12)  (25.459,06) 

 5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO   178.125,84   203.584,86  

 6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO   143.742,72   178.125,80  

LUIZ FERNANDO SCHMITT KLEINE HERCULINO DOS SANTOS 

PRESIDENTE  CONTADORA - CRC - 1SP278969/O-4  

CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA

C.N.P.J. 71.752.745/0001-55

                    

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

                    

CONTA : PATRIMÔNIO SOCIAL 2010 2011 2012 

SALDO ANTERIOR  393.511,30   779.154,48   845.571,15    

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL  -   -   -    

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EX. ANTERIORES  -   -   -    

 ADICÕES OU BAIXA/PATRIMONIO   20.552,63   6.444,70   -    

 AUMENTO PATRIMONIAL POR DOAÇÕES  338.526,80   -   -    

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   -   4.701,58   -    

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS   -   -   -    

(+) ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL  26.563,75   55.270,39   (17.717,66)   

SALDO ATUAL  779.154,48   845.571,15   827.853,49  

 LUIZ FERNANDO SCHMITT KLEINE HERCULINO DOS SANTOS 

  PRESIDENTE  CONTADORA - CRC - 1SP278969/O-4  

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA 

RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000. 

  
   

 CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA 
 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012 

 I. CONTEXTO OPERACIONAL:  
 NOTA 01 
 O  Centro de Estudos e Promoção da Mulher Marginalizada , CNPJ 71.752.745/0001-55, é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, 
tem como missão realizar oferta da Educação Infantil, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos 
de qualidade estabelecidos pelo MECerealizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução 
de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e 
pessoal.
 NOTA 02 
 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a 
Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, 
norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos.
  Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despe-
sas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. 
 II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS 
 NOTA 03 
 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decres-
cente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o 
termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.
Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são 
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contabilizados em contas específi cas do Passivo, e após as prestações de contas os 
recursos utilizados são reconhecidos como receitas.
As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabili-
zadas em grupos específi cos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.
 NOTA 04 
 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-
lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações 
contábeis.
A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 733.143,91, que representa 
o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão 
de depreciação realizada no ano de 2012.
Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis refe-
rente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está 
representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO
TAXA ANUAL DE 

DEPRECIAÇÃO 2012 2011

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 47.529,04      47.529,04      
VEÍCULOS 20% 68.209,40      68.209,40      
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 31.716,65      30.617,65      
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 4% 162.637,26    156.937,26    
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 65.483,53      62.104,53      
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20% 709,00           709,00           
EQUIPAMENTOS MUSICAIS 10% 1.770,00        150,00           
TOTAL 378.054,88    366.256,88    

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (36.780,79)     -                 

341.274,09    366.256,88    

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES

DESCRIÇÃO
TAXA ANUAL DE 

DEPRECIAÇÃO 2012 2011

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 1.420,00        -                 
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 1.998,00        -                 
TOTAL 3.418,00        -                 

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (406,17)          -                 

3.011,83        -                 

DIFERIDO

DESCRIÇÃO
TAXA ANUAL DE 

DEPRECIAÇÃO 2012 2011

BENS RECEBIDOS EM COMODATO 0% 758,28           758,28           
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO 0% 388.857,99    388.857,99    

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -                 -                 

388.857,99    388.857,99    

TOTAL IMOBILIZADO E DIFERIDO 733.143,91    755.114,87    

 NOTA 05 
 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos 
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regi-
me de competência.
 NOTA 06 
 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entida-
de recebeu as seguintes doações:
 a) Pessoa Física: R$ 50.259,16
 b) Pessoa Jurídica: R$ 158.719,39
 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXE-
CUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES 
SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. 
 Atuou na área de Educação e Assistência Social, na execução dos seguintes pro-
gramas:  
 a) PB - SCFV - Crianças e Adolescentes 06 a 14anos e 11 meses; 
 b) PB - SCFV - Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos;
 c) PEM - Potencialização do Serviço de Prot. e Atend. Especializado a Famílias e 
Indivíduos PAEFI I
 d) PEM - Potencialização do Serviço de Prot. e Atend. Especializado a Famílias e 
Indivíduos PAEFI II
 e) Educação Infantil
 Com custo total no valor de R$ 1.145.087,60 que foram custeados da seguinte 
forma: 

FONTES DE RECURSOS VALOR %
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 533.006,20       47%
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURIDADE SOCIAL -
COTA PATRONAL 154.632,90       14%
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS 687.639,10       60%
FUNDAÇÃO FEAC 52.419,54         5%
PRÊMIO FIES 5.226,45           0%
PROJETO CARITAS 10.000,00         1%
PREMIO PONTINHOS DE CULTURA 30.000,00         3%
INSTITUTO IMACULADA 36.000,00         3%
RECURSO EPTV 1.224,33           0%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 457.448,50       40%
TOTAL 1.145.087,60    100%

 1.-Educação Infantil.
 A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 43/12 através do Processo Administrativo 
n.º 11/10/43046 válido até 31/01/2013, com Objeto de Execução de programas com-

plementares de Educação Infantil a serem desenvolvidos pela entidade, conforme Pro-
jeto Pedagógico elaborado de acordo com a Resolução específi ca da SME publicada 
anualmente no Diário Ofi cial do Município.
 Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no 
valor de R$ 132.424,15, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi -
nanceira de R$ 148,17 que também foi aplicada ao programa de Educação infantil, 
benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 17.009,63 e utilizou recur-
sos próprios no valor de R$ 46.864,38, perfazendo o custo total de R$ 196.446,33. A 
Entidade realizou 30 atendimentos, com um custo per capita no valor de R$ 6.548,21 
por ano.

 DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 MERENDA 
ESCOLAR 

 ISENÇÃO DA COTA 
PATRONAL 

 TOTAL 
RECURSOS 
PUBLICOS 

 RECURSOS PRÓPRIOS 
E FUNDAÇÃO FEAC 

 TOTAL GERAL 

RECEITAS 84.825,00                         47.599,15            - 132.424,15        36.531,09                             168.955,24              
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - 17.009,63                       17.009,63          - 17.009,63                
APLICAÇÃO FINANCEIRA 148,17                              - - 148,17               6.014,55                               6.162,72                  

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 84.973,17                         - 84.973,17          14.651,30                             99.624,47                
MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 47.599,15            - 47.599,15          8.503,94                               56.103,09                
MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - 4.954,22                               4.954,22                  
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - 15.550,20                             15.550,20                
IMPOSTOS E TAXAS - - - - - -
DESPESAS FINANCEIRAS - - - - 3.204,72                               3.204,72                  
COTA PATRONAL - - 17.009,63                       17.009,63          - 17.009,63                
TOTAL DAS DESPESAS 84.973,17                         47.599,15            17.009,63                       149.581,95        46.864,38                             196.446,33              
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - (4.318,74)                             (4.318,74)                 

 2 - Assistência Social 
 A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 17/2012 através do Processo Administrati-
vo n.º 11/10/46839 válido até 10/01/2013, com Objeto de Cofi nanciamento para exe-
cução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que 
integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.
A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com 
o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica 
em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais 
normas jurídicas pertinentes.
 Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no 
valor de R$ 399.331,28, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi -
nanceira de R$ 1.102,60 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, 
benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 137.623,27 e utilizou recur-
sos próprios no valor de R$ 411.559,16, perfazendo o custo total de R$ 949.616,31. A 
Entidade realizou 224 atendimentos, com um custo per capita no valor de R$ 4.239,36
por ano.
 

por ano.

 DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

FMAS - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

 FMAS - 
SECRETARIA 
FEDERAL DE 

ASSISTÊNCIA 

 FMAS PETI - 
MUNICIPAL 

 FMAS 
PETI - 

FEDERAL 

 FMDCA / 
EVENTUAIS 

 SECRET. ESTADUAL 
DO DESENV. SOCIAL 

 ISENÇÃO DA 
COTA 

PATRONAL 

 TOTAL 
RECURSOS 
PUBLICOS 

 RECURSOS 
PRÓPRIOS E 

FUNDAÇÃO FEAC 

 TOTAL 
GERAL 

RECEITAS 209.170,00                           166.749,00               840,00             2.800,00      2.423,92          17.348,36                             - 399.331,28       387.953,28                     787.284,56     
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - - - 137.623,27       137.623,27       - 137.623,27     
APLICAÇÃO FINANCEIRA 270,13                                  685,06                      - - - 147,41                                  - 1.102,60           9.231,92                         10.334,52       

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 201.356,99                           161.942,91               302,80             - - 15.578,39                             - 379.181,09       171.579,04                     550.760,13     
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 3.759,69                               - 411,20             2.800,00      706,06             1.549,32                               - 9.226,27           76.338,83                       85.565,10       
MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - 1.151,69          368,06                                  - 1.519,75           36.031,85                       37.551,60       
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.323,45                               5.491,15                   126,00             - 566,17             - - 10.506,77         120.139,69                     130.646,46     
IMPOSTOS E TAXAS - - - - - - - - -
DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - - 6.494,71                         6.494,71         
COTA PATRONAL - - - - - 137.623,27       137.623,27       - 137.623,27     
TOTAL DAS DESPESAS 209.440,13                           167.434,06               840,00             2.800,00      2.423,92          17.495,77                             137.623,27       538.057,15       410.584,12                     948.641,27     
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - - - - (13.398,92)                     (13.398,92)      

 NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMEN-
TAIS 
 A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contri-
buições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas 
instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a 
atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.
 NOTA 08 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL 
 O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à 
cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2012 o valor de R$ 
154.632,90 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Educa-
ção e Assistência Social.

COMPETÊNCIA  BC INSS  % INSS  VALOR ISENÇÃO 
 JANEIRO  42.960 26,80% 11.513
 FEVEREIRO 38.919 26,80% 10.430
 MARÇO 44.588 26,95% 12.016
 ABRIL 42.518 26,80% 11.395
 MAIO 44.334 26,80% 11.882
 JUNHO 43.699 26,80% 11.711
 JULHO 44.549 27,80% 12.385
 AGOSTO 45.624 27,80% 12.683
 SETEMBRO 51.113 27,80% 14.209
 OUTUBRO 44.629 27,80% 12.407
 NOVEMBRO 42.800 27,80% 11.898
 DEZEMBRO 47.175 27,80% 13.115
 13. SALÁRIO 32.331 27,80% 8.988
 TOTAIS 565.239 154.632,90

LUIZ FERNANDO SCHMITT
Presidente 

KLEINE HERCULINO DOS SANTOS 
 CRC - 1SP278969/O-4
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