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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
   
 LEI COMPLEMENTAR Nº 204, DE 28 DE AGOSTO DE 2018 

 Dispõe sobre o reajuste dos servidores públicos municipais e dá outras 
providências. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
 Art. 1º Ficam reajustados em 2,79% (dois inteiros e setenta e nove centésimos por 
cento) os padrões salariais e as demais parcelas remuneratórias dos cargos e empregos 
públicos a partir do mês de novembro de 2018.
 Parágrafo único. Fica assegurado o reajuste previsto no  caput  deste artigo aos pro-
ventos dos servidores inativos e aos benefícios dos pensionistas do Instituto de Previ-
dência Social do Município de Campinas - Camprev.
 Art. 2º Fica reajustado em 10,45% (dez inteiros e quarenta e cinco centésimos por 
cento) o valor do auxílio-refeição para os servidores da ativa com jornada de trabalho 
igual ou superior a 20 (vinte) horas semanais a partir de 1º de maio de 2018.
 Art. 3º Fica reajustado em 14,76% (catorze inteiros e setenta e seis centésimos por 
cento), a partir de 1º de maio de 2018, o valor do auxílio nutricional instituído pela 
Lei nº 14.630, de 19 de junho de 2013, e modifi cado pela Lei Complementar nº 72, 
de 13 de junho de 2014, concedido aos aposentados e pensionistas com proventos e 
pensões não superiores a três vezes o menor vencimento previsto na Lei nº 12.985, de 
28 de junho de 2007.
 Art. 4º Ficam as autarquias e fundações públicas autorizadas a aplicar aos seus servi-
dores, mediante ato próprio, as disposições contidas nesta Lei Complementar.
 Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, suplementadas 
se necessário.
 Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1º de maio de 2018, quando expressamente previsto.
 Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria:  Executivo Municipal
 Protocolado nº:  18/10/29067

 DECRETO Nº 20.001 DE 28 DE AGOSTO DE 2018 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS 
MIL REAIS), AO ORÇAMENTO PROGRAMA DO HOSPITAL MUNICI-

PAL "DR. MÁRIO GATTI". 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais, e 
de conformidade com o disposto no artigo 4º, Parágrafo 1º, Inciso I, da Lei nº 15.544 
de 26 de dezembro de 2017,
DECRETA:
Artigo 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$ 3.500.000,00 (Três mi-
lhões e quinhentos mil reais), suplementar ao Orçamento Programa do Hospital Mu-
nicipal "Dr. Mário Gatti", na seguinte dotação:
513000  - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. MÁRIO GATTI"
 51302  - MEDICAM. MAT. HOSP, ASSEPSIA, SERV. E ALIM
 10.122.1017.4104  -  ........ MANUT. SERVIÇOS HMMG REF. AS ÁREAS CLINICA, ADM E HOSP ENSINO
 3.3.90.30  -  ................................................................................................. MATERIAL DE CONSUMO
 02.300.417 SAÚDE  .................................................................................................................................................-  
REC. ESPECÍFICOS - SES- FUNDO A FUNDO -OURO VERDE ............................................... R$ 3.500.000,00
Artigo 2º. - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que 
trata o artigo 43, § 1, Inciso II da Lei nº 4.320 de 17/03/64, proveniente de repasse de 
recursos próprios do Convênio Federal Repasse SUS - Fundo a Fundo e Repasses de 
Convênio do Estado.
ARTIGO 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
  JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
 Decreto elaborado no Serviço de Contabilidade da Coordenadoria de Finanças da Diretoria das Unidades de Apoio 
Operacional e Administrativo do Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti" e publicado no Departamento de Expedien-
te do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

  CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito    

 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão nº 236/  2018 -  Eletrônico  - Processo Administrativo:  PMC.2018.00000965-
67 - Interessado : Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
Pública - Objeto : Contratação de empresa para locação de veículos zero quilômetro, 
sem motorista, adaptados, para as atividades da Guarda Municipal de Campinas - Re-

cebimento das Propostas do lote 01 : das 08h do dia 12/09/18 às 09h30min do dia 
13/09/18 - Abertura das Propostas do lote 01 : a partir das 09h30min do dia 13/09/18 
- Início da Disputa de Preços : a partir das 10h30min do dia 13/09/18 - Disponibili-
dade do Edital : a partir de 29/08/18, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-
0294.
 

 Campinas, 27 de agosto de 2018 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor - Departamento Central de Compras  
   

 COMUNICADO DE RESPOSTA DE ESCLARECIMENTOS E 
ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2018 

  
  Processo Administrativo:  PMC.2018.00013324-18
 Interessado: Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 227/2018
 Objeto: Registro de Preços de microcomputadores novos e sem uso anterior, idênticos 
dentro de cada item, de uso corporativo.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica que as respostas às solicitações de esclarecimentos, formuladas 
por empresas interessadas e o Edital contendo as alterações necessárias estarão dispo-
níveis a partir do dia 31/08/2018, no portal eletrônicowww.licitacoes-e.com.br.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor - Departamento Central de Compras  

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
DIREITOS HUMANOS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 03/2018 - SMASDH 
 PROCESSO ELEITORAL PARA A COMPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU-
RANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - MANDATO 2018/2020 (Republi-

cado por conter incorreções no Art. 6° - período de inscrições) 
 A Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Hu-
manos, no uso de suas competências atribuídas pela Lei Municipal 15.645 de 17 de 
julho de 2018, torna pública a abertura do processo eleitoral para a composição da 
representação da Sociedade Civil junto ao Conselho Municipal de Segurança Alimen-
tar e Nutricional. 

A presente Convocação, ora publicada no Diário Ofi cial do Município de Campinas 
(DOM), também deverá ser afi xada no Departamento de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, situado à Rodovia Dom Pedro I, Km 140,5 - Jardim Santa Mônica, Campinas, 
CEP 13082-902 - Prédio da Administração das Centrais de Abastecimento de Campi-
nas S.A. - CEASA Campinas.  
 
 I- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º O processo eleitoral será realizado nos termos da Lei Municipal 15.645 de 17 
de julho de 2018, com o acompanhamento da Comissão Eleitoral de Reestruturação 
do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional nomeada pela Portaria 
SMASDH N° 25, de 06 de Agosto de 2018, publicada no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas de 07/08/2018.  
 
 II- DA COMISSÃO ELEITORAL E SUA COMPETÊNCIA  

Art. 2º Caberá à Comissão Eleitoral, além das atribuições previstas na Portaria acima 
citada: I. Divulgar amplamente o cronograma de atividades contido do Anexo I deste 
Edital, referente ao processo eleitoral dos representantes da Sociedade Civil na rees-
truturação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

II. Receber inscrições das instituições candidatas de cada segmento previstos no inciso 
II, do artigo 4º da Lei Municipal 15.645 de 17 de julho de 2018, a serem apresentadas 
na forma da Seção IV deste Edital;
III. Analisar os documentos apresentados na forma estabelecida neste Edital, subme-
tendo seu parecer à Sra. Secretária de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e 
Direitos Humanos que divulgará as candidaturas deferidas e indeferidas, assim como 
os motivos ensejadores do indeferimento;
IV. Apresentar à Secretária de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos 
Humanos com no mínimo 10 dias de antecedência da Sessão Plenária, a minuta do 
Regimento Eleitoral a ser publicada no Diário Ofi cial do Município, até 7 dias antes 
da referida sessão.
V. Receber recursos em face do indeferimento das candidaturas, submetendo-os à ses-
são plenária, que será responsável pela homologação das mesmas;
VI. Adotar todas as providências necessárias para a organização e condução da Sessão 
Plenária de eleição dos representantes titulares e seus respectivos suplentes, prevista 
na Seção VII deste Edital;
VII. Lavrar a ata da Sessão Plenária, anotando o resultado do pleito, bem como even-
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tuais ocorrências e encaminhar à Secretária de Assistência Social, Pessoa com Defi ci-
ência e Direitos Humanos.  
 
 III - QUANTIDADE DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS E SEGMENTOS 

Art. 3º Serão eleitos 14 (quatorze) conselheiros representantes da sociedade civil, e 
seus respectivos suplentes, conforme dispõe o  caput  do artigo 4º da Lei 15.645 de 17 
de julho de 2018 e o inciso II.

 Art. 4º Poderão se inscrever como candidatos às vagas para a composição do Con-
selho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, representantes da sociedade 
civil que tenham atuação na Política de Segurança Alimentar e Nutricional, que se 
enquadrem nos segmentos defi nidos no inciso II, do artigo 4° da Lei n° 15.645/18, 
conforme consta na tabela abaixo, respeitando o número de vagas:

Segmentos Vagas 

A 

Representantes de pessoas jurídicas com fins não econômicos sejam 
associações, organizações religiosas ou fundações, bem como movimentos 
sociais, comunitários e populares, redes populares e outros que atuem em 
reforma agrária, reforma urbana, agricultura familiar, assalariados rurais, 
agricultura urbana, meio ambiente e agroecologia. 

03 

B 

Representantes de entidades sindicais e associados patronais que tenham 
ações na área de segurança alimentar: prestadores de serviços na área de 
alimentação, abastecimento e comércio de alimentos, turismo, agronegócio, 
pequenas indústrias de alimentos e Sistema S, com exceção das empresas 
multi ou transnacionais. 

03 

C 

Representantes de instituições de ensino e pesquisa e de assessoramento: 
entidades nacionais de pesquisa e de saúde coletiva, associações e 
instituições de assessoria e consultoria que atuem na área de segurança 
alimentar e nutricional, priorizando-se os que trabalham com populações 
em condições socioeconômicas vulneráveis. 

03 

D 
Representante de entidades que trabalhem com pessoa com deficiência e 
com necessidades alimentares especiais 

01 

E 

Representantes de associação de trabalhadores: agricultores, sindicatos, 
conselhos de classe, federações, centrais sindicais, associações de 
empreendedores de economia solidária, cooperativismo social e 
microempreendedorismo. 

02 

F 

Representantes de povos e comunidades tradicionais, assim considerados: 
grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição e população negra. 

02 

   
 IV- DA INSCRIÇÃO 

Art. 5º A Instituição candidata deverá realizar a inscrição, indicando o segmento de 
atuação, o representante e seu respectivo suplente. 

Art. 6º As inscrições deverão ser efetuadas no período de  29/08 a 06/09 de 2018 , 
presencialmente, das 9:00 às 17:00 horas, no Departamento de Segurança Alimentar 
e Nutricional, localizado na Rodovia Dom Pedro I, Km 140,5 - Jardim Santa Mônica, 
Campinas, CEP 13082-902 - Prédio da Administração das Centrais de Abastecimento 
de Campinas S.A. - CEASA, telefone para contato (19) 3746-2479.

Art. 7º As Instituições candidatas às vagas para a composição do Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional deverão apresentar obrigatoriamente os seguin-

tes documentos: I - ofício emitido pela instituição candidata, contendo CNPJ no qual 
atue (para instituições legalmente constituídas), indicando o representante e o respec-
tivo suplente, com nome, função na instituição, RG e CPF (Anexo II). 
 II - fi cha de inscrição devidamente preenchida, disponibilizada no site http://www.
campinas.sp.gov.br/governo/assistencia-social-seguranca-alimentar/comsan.php 
(Anexo III); 
 III - declaração da instituição, na qual conste as ações que comprovem a atuação na 
Política de Segurança Alimentar e Nutricional (Anexo IV);
 IV - cópia da Ata de Eleição e posse da diretoria atual, devidamente registrada em 
cartório, somente para entidades legalmente constituídas;
 V - cópia da Ata de Fundação ou do Estatuto Social da instituição devidamente re-
gistrada em Cartório e Ata de Reunião, registros fotográfi cos, de redes sociais, mídias 
impressas e/ou virtuais, ou outro documento que comprove pelo menos 1 (um) ano de 
atividades na Política de Segurança Alimentar e Nutricional; 
 VI - cópia atualizada do Cartão do CNPJ da organização representativa (se houver); 
 VII - cópia do comprovante de endereço da entidade no âmbito do município de 
Campinas; 
 VIII - cópia de documento ofi cial (Cédula de Identidade, Carteira Nacional de Habi-
litação, Carteira Profi ssional de Trabalho ou Carteira de Conselho Regional Profi ssio-
nal) com foto, dos representantes titular e suplente da instituição candidata;
 § 1º No ato da inscrição, todos os documentos em cópia devem estar acompanhados 
do original, para conferência ou ser apresentados em cópias autenticadas em cartório.

§2º A Comissão Eleitoral poderá solicitar informações ou documentos adicionais, para 
dirimir dúvidas que possam surgir no processo de inscrição, em até 02 (dois) dias úteis 
após o encerramento do período de inscrição. 
 
  V - DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES  

Art. 8º A Comissão Eleitoral efetuará a análise de todos os documentos relacionados 
no artigo anterior, sugerindo à Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Defi ciência e Direitos Humanos que decidirá pelo deferimento ou indeferimento da 
inscrição à candidatura, publicando sua decisão no Diário Ofi cial do Município, com 
os fundamentos do indeferimento.  
 
 VI - DOS RECURSOS  

Art. 9º Da decisão de deferimento ou indeferimento, da inscrição da candidatura pre-
vista no artigo antecedente, será aberto o prazo de 02 (dois) dias, a contar da publica-
ção, para a apresentação de recurso escrito dirigido à  Sessão Plenária de Eleição dos 
Representantes da Sociedade Civil (titulares e suplentes) no Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional;  § 1º Os recursos deverão ser protocolados 
no local indicado no art. 6º
 § 2º Os fundamentos do recurso podem ser acompanhado de provas documentais; 

Art. 10° Os recursos eventualmente apresentados, serão analisados previamente pela 
Comissão Eleitoral e submetidos à Sessão Plenária, que homologará as candidaturas. 
 
  VII- DA SESSÃO PLENÁRIA  

Art. 11° A Sessão Plenária será realizada no Auditório do Prédio da Administração das 
Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA Campinas, na Rodovia Dom 
Pedro I, Km 140,5 - Jardim Santa Mônica, Campinas/SP, no dia 26 de setembro de 
2018, das 13:00 às 16:00, horário de Brasília, com a presença dos representantes das 
instituições candidatas, bem como as que tiveram suas inscrições indeferidas; 

Art. 12° Para a condução dos trabalhos da Sessão Plenária, a Comissão Eleitoral po-
derá solicitar ao Município servidores públicos e convidar representantes de universi-
dades, entidades assistenciais e organizações da sociedade civil;

Art. 13° A Comissão Eleitoral deverá conduzir a Sessão Plenária, promovendo ini-
cialmente a leitura e aprovação pelos presentes do Regimento Eleitoral publicado no 
Diário Ofi cial do Município, bem como, apresentando os eventuais recursos interpos-
tos, encaminhando a deliberação da Plenária para a homologação das candidaturas.

Art. 14° Serão apresentadas na plenária as instituições que irão concorrer à composi-
ção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Campinas, para 
a gestão 2018/2020 e eleitas na forma descrita do Regimento Eleitoral; 
 Art. 15° Será lavrada Ata, com um breve relato da Sessão Plenária, indicando os 
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representantes dos segmentos eleitos, bem como o registro de quaisquer ocorrências, 
assinada em conjunto pelos membros da Comissão Eleitoral, que será enviada à Se-
cretária da SMASDH; 
 
 VIII - DA NOMEAÇÃO E POSSE  

Art. 16° Os representantes das instituições eleitas, titulares e suplentes, assim como 
os representantes do Poder Público serão nomeados por ato do Prefeito Municipal; 
  
 IX - DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 17° Os itens desta Convocação poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 
ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem 
respeito, ou até a data da convocação das eleições. 
 Art. 18° Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária da SMASDH ou pela 
Comissão Eleitoral. 
 

 Campinas, 27 de agosto de 2018 
  ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretaria De Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 

 

Anexo I (Artigo 2º, Inciso I) 

Edital de Convocação N° 03/2018 

 
Cronograma 

 

Atividade Data / Período 

Publicação – Edital 28/08/18 

Inscrição 29/08 a 06/09/18 

Solicitação de informações ou documentos adicionais 10 a 11/09/18 

Publicação da relação dos candidatos inscritos deferidos e indeferidos 12/09/18 

Apresentação de recurso escrito 13 e 14/09/18 

Publicação – Regimento Eleitoral 19/09/18 

Sessão Plenária 26/09/18 

Portaria de Nomeação (previsão) 11/10/18 

ANEXO II (artigo 7º, Inciso I) 
 

(MODELO DE OFÍCIO DA INSTITUIÇÃO COM INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES) 
(Papel Timbrado da Instituição) 

 
OFÍCIO DE INDICAÇÃO 

À  

 

Comissão Eleitoral de Reestruturação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional  

 

A(O) (Nome da Instituição), CNPJ _______________, neste ato representada por 

seu/sua ____________________________________, indica para participar da Sessão 

Plenária de eleição em nome da instituição, para concorrer à vaga da sociedade civil no 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Campinas, no segmento 

constante da Ficha de Inscrição (Anexo III) na condição de titular e suplente, 

respectivamente, a/o(s)  Sr(s): 
- (Nome do Indicado para Titular), portador do RG _________________, CPF 

_________________, colaborador desta instituição desde ____/____/_____, exercendo a 

função de (Função na Instituição) e (Nome do Indicado para Suplente), portador do 

RG ________________, CPF _________________, colaborador desta instituição desde 

____/____/_____, exercendo a função de (Função na Instituição). 
 

Declaro estar ciente das disposições contidas no Edital de Convocação 03/2018 para o 

Processo Eleitoral para a Composição da Representação da Sociedade Civil junto ao 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – Mandato 2018/2020 e das 

normas que regem este processo.  

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

____________________, _____ de _______________ de 2018. 

(local e data) 

 

______________________________________ 

assinatura do responsável pela Instituição 

 
ANEXO III (artigo 7º, Inciso II) 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Gestão do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – Campinas 
Biênio 2018/2020 

 

Nome da Instituição Candidata: 

 

CNPJ (se for o caso): 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: Telefone: 

E-mail: 

Nome do Indicado pela Instituição Candidata – Conselheiro Titular: 

 

RG: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

Email: 

Nome do Indicado pela Instituição Candidata – Conselheiro Suplente: 

 

RG: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

Email: 

Assinalar com um X em qual Segmento a instituição se encaixa, conforme Inciso II 
do artigo 4º da Lei nº 15.645, de 17/07/2018, c/c o artigo 4º do Edital de Convocação 
nº 03/2018: 

Segmento A (   ) Segmento B (   ) Segmento C (   ) 

Segmento D (   ) Segmento E (   ) Segmento F (   ) 

À Comissão Eleitoral de Reestruturação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Campinas 

 
 
A (O),__________________________________________________________________, 

(nome – Instituição) 

Requer, junto à esta Comissão, sua inscrição no processo de eleição para concorrer a 

vaga da sociedade civil no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 

Campinas. 

 
São os indicados por esta Instituição, na condição de titular e suplente, respectivamente: 

 
________________________________________________________________________ 

(nome – Indicado Conselheiro Titular) 
 
________________________________________________________________________ 

(nome – Indicado Conselheiro Suplente) 
 

Neste sentido, segue em anexo os documentos exigidos no artigo 7ª do Edital de 

Convocação nº 03/2018. 

 
Declaro estar ciente do Edital de Convocação, acima citado, e das Normas que regem 

este processo, bem como, declaro estar de acordo com o seu cumprimento e de que se 

for detectada falsidade das informações prestadas, estarei sujeito (a) às penalidades 

legais, inclusive de eliminação deste processo, em qualquer fase, e de anulação de minha 

nomeação (caso tenha sido nomeado (a) e/ou empossado (a)) após procedimento 

administrativo regular, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
Nestes termos, pede deferimento. 

 
 

Campinas, _____/__________/_____ 
 
 
 

___________________________ 
assinatura – Instituição Candidata 

 
 
 

___________________________  ___________________________ 
 assinatura – Indicado Titular           assinatura – Indicado Suplente 
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ANEXO IV (artigo 7º, Incisos III e V) 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO – AÇÕES NA ATUAÇÃO NA POLÍTICA DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA INSTITUIÇÃO CANDIDATA À 

MEMBRO DO COMSAN) 
 

 

À Comissão Eleitoral de Reestruturação do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional de Campinas 

 

 

A/O (Nome da Instituição), através de seu representante 

______________________________________, DECLARA que há _____ anos 

desenvolve atividades e/ou ações relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional, 

beneficiando (descrever o público alvo). 
 

Dentre as atividades e/ou ações praticadas por esta instituição que envolvem a área de 

Segurança Alimentar e Nutricional, estão as abaixo relacionadas, conforme comprovam 

os documentos em anexo (Cópia da Ata de Fundação ou do Estatuto Social da instituição 

devidamente registrada em Cartório e Ata de reunião, registros fotográficos, de redes 

sociais, mídias impressas e/ou virtuais, ou outro documento que comprove pelo menos 1 

(um) ano de atividades na Política de Segurança Alimentar e Nutricional): 

 

(elencar as atividades e/ou ações de Segurança Alimentar e Nutricional praticadas 
pela Instituição e juntar os documentos comprobatórios) 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 

 
 

____________________, _____ de _______________ de 2018. 

(local e data) 

 

 

___________________________________ 

assinatura – Instituição Candidata  
 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA 

COMUNIDADE NEGRA 

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO 
DA COMUNIDADE NEGRA 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Pelo presente Edital e no uso das atribuições que lhe confere o artigos 6º e 9º da Lei 
Municipal n. 10.813/2001 e art. 21, caput, artigo 22, inciso I e III, e artigo 28, § 3°, 
ambos do Regimento Interno de07/12/2004do Conselho de Desenvolvimento e Par-
ticipação da Comunidade Negra de Campinas - CDPCNC, CONVOCO a Comissão 
Executiva, os Membros do Conselho e população em geral para participarem da 7° 
Reunião Plenária ordinária a ser realizada no dia30 de Agosto de 2018, às 19h, na sede 
da CEPIR, estabelecida na Av. Dr. Campos Salles, 427, Centro, em Campinas/ SP, para 
deliberarem sobre pauta :
1.- Leitura e aprovação da ata anterior
2.- Regimento Interno
3.- Proposta de Elaboração da Lei 10813 de 26 de Abril de 2001.
4.- Mês da Consciência Negra de Campinas, Lei N° 12.480 de16 de Janeiro de 2006
5.- Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares, Resolução N° 717 de16 de Dezembro 
de 1999.
5.- Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Campinas.
6.- Assuntos gerais.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 TAGINO ALVES DOS SANTOS 

 Presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas 
- CDPCNC 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo:  PMC.2018.00011567-76  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 128/18  Ata de Regis-
tro de Preços n.º  335/18  Detentora da Ata:  Fergavi Comercial Ltda. - EPP  CNPJ 
nº  14.968.227/0001-30  Objeto:  Registro de preços de ferramentas de campo  Preço 
Unitário:  itens 07 (R$ 12,50), 15 (R$ 8,00), 25 (R$ 0,60) e 27 (R$ 30,00)  Prazo:  12 
meses  Assinatura:  28/08/2018.

 Processo Administrativo:  PMC.2018.00011567-76  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 128/18  Ata de Registro 
de Preços n.º  336/18  Detentora da Ata:  Rede Elétrica Brasil Ltda. - EPP  CNPJ 
nº  17.151.151/0001-43  Objeto:  Registro de preços de ferramentas de campo  Preço 
Unitário:  itens 14 (R$ 19,00), 42 (R$ 16,50) e 44 (R$ 16,68).  Prazo:  12 meses  As-
sinatura:  28/08/2018.

 Processo Administrativo:  PMC.2018.00011567-76  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 128/18  Ata de Registro 

de Preços n.º  337/18  Detentora da Ata:  Abracor Comercial Ltda. - EPP  CNPJ nº  
52.953.494/0001-22  Objeto:  Registro de preços de ferramentas de campo  Preço Uni-
tário:  itens 10 (R$ 7,90), 18 (R$ 22,74), 30 (R$ 29,99) e 46 (R$ 11,05).  Prazo:  12 
meses  Assinatura:  28/08/2018.

 Processo Administrativo:  PMC.2018.00011567-76  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 128/18  Ata de Regis-
tro de Preços n.º  338/18  Detentora da Ata:  Gama Com. De Máquinas, Ferragens 
e Ferramentas Ltda.  CNPJ nº  21.500.755/0001-25  Objeto:  Registro de preços de 
ferramentas de campo  Preço Unitário:  itens 01 (R$ 80,00), 02 (R$ 10,00), 03 (R$ 
100,00), 04 (R$ 80,00), 05 (R$ 10,00), 06 (R$ 100,00), 08 (R$ 4,50), 09 (R$ 5,00), 11 
(R$ 7,00), 13 (R$ 42,00), 16 (R$ 12,00), 17 (R$ 13,00), 20 (R$ 20,00), 21 (R$ 21,00), 
22 (R$ 21,00), 23 (R$ 14,20), 24 (R$ 13,80), 28 (R$ 3,30), 32 (R$ 11,00), 33 (R$ 
18,40), 34 (R$ 19,50), 35 (R$ 16,50), 36 (R$ 12,00), 37 (R$ 12,00), 41 (R$ 34,30), 43 
(R$ 45,00), 45 (R$ 13,00) e 47 (R$ 10,50)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  28/08/2018.

 Processo Administrativo:  PMC.2018.00011567-76  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 128/18  Ata de Regis-
tro de Preços n.º  339/18  Detentora da Ata:  Sul.Com Atacado e Varejo Ltda. - EPP 
 CNPJ nº  26.469.541/0001-57  Objeto:  Registro de preços de ferramentas de campo 
 Preço Unitário:  itens 26 (R$ 2,80), 29 (R$ 1,45), 31 (R$ 54,55), 39 (R$ 11,50) e 40 
(R$ 9,50).  Prazo:  12 meses  Assinatura:  28/08/2018.

 Processo Administrativo:  PMC.2018.00011567-76  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 128/18  Ata de Registro de Preços 
n.º  340/18  Detentora da Ata:  Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda. - EPP  CNPJ 
nº  18.641.075/0001-17  Objeto:  Registro de preços de ferramentas de campo  Preço Uni-
tário:  itens 12 (R$ 18,00), 19 (R$ 14,00) e 38 (R$ 20,50).  Prazo:  12 meses  Assinatura:  
28/08/2018.
 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 NOTIFICAÇÃO 
 ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

 
 Processo Administrativo: PMC.2018.00022070-56  
 Interessada: Secretaria Municipal de Educação  

 CONSTRUTORA TRACTOR LTDA - ME  
 RUA LINO LU, Nº 287 - JARDIM HUBER  
 CEP 13.345-800 - INDAIATUBA /SP 

 A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assun-
tos Jurídicos, NOTIFICA a empresa CONSTRUTORA TRACTOR LTDA - ME, ins-
crita no CNPJ sob o n° 20.370.506/0001-08, na pessoa de seu representante legal, nos 
autos do processo em epígrafe, que cuida da abertura de procedimento de aplicação de 
penalidade que, por decisão do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, 
exarada no despacho PMC-SMAJ-GAB nº 0894230, foi autorizada a abertura do pro-
cedimento de aplicação de penalidade, observando-se, para tanto, preliminarmente, 
os princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, o devido processo legal, com 
fundamento nos itens 15.1, 15.2 e 15.3 do Edital da Concorrência nº 12/2015, e no 
artigo 87, incisos II, III, e IV, da lei n° 8.666/93, que podem resultar na aplicação da 
sanção de penalidade de multa, de suspensão do direito de licitar e de declaração de 
inidoneidade para contratar com o poder público.  

 Está facultada à empresa a apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a contar da data do recebimento da notifi cação ou, em caso de não recebimento, a contar da 
data da publicação no Diário Ofi cial do Município de Campinas.

 Na oportunidade de apresentação de defesa prévia, a empresa deverá apresentar todos 
os documentos comprobatórios de suas alegações, sob pena de preclusão.

 Da decisão do procedimento caberá recurso a ser interposto no prazo legal, somente 
após o trânsito em julgado ocorrerá a execução das penalidades eventualmente im-
postas.

 Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta nº 200, 14° andar - sala 05, Departamento de Assessoria Jurídica, de 9h as 
12h, e de 14h as 16h 30min, de segunda a sexta-feira.

 A defesa deverá ser protocolada no Protocolo Geral - Paço Municipal, da Prefeitura 
de Campinas, de 9h as 17h, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ELIZANDRA MARIA MALUF CABRAL 

 PROCURADORA DO MUNICÍPIO - DIRETORA DO DAJ/SMAJ 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 22 DE AGOSTO DE 2018 

  Protocolo n°   2018/10/30874-   Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor
 Interessado :Adriana Maria Bueno da S. Souza

 À CSA 
 Solicita, Adriana Maria Bueno da S. Souza , a extração de cópia de inteiro teor do 
 Processo Administrativo nº 2018/10/27673 
 Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 " XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

 Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
 Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à de-
monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as 
cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão 
(Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

 Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 27 de agosto de 2018 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
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 PROTOCOLADO N.º 14/10/66.394 PG 
 Interessada: Secretaria Municipal de Educação 

 
Despacho:
 À vista das informações existentes neste processo e dos pareceres de fl s. 3.214 a 3.215 
e 3.220 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, respectivamente, a necessi-
dade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

1. O reajuste de 2,00% no Termo de Contrato nº 114/16 celebrado com a empresa 
J.T.G. de Souza Lopes Transportes EPP no período de aniversário da proposta até o 
fi m de vigência do presente Termo, perfazendo o valor de R$ 18.881,54 (dezoito mil, 
oitocentos e oitenta e hum reais e cinquenta e quatro centavos);

2. A prorrogação dos contratos celebrados entre o Município de Campinas e a empre-
sas Transporte Acessível Unicarga Ltda., J.T.G. de Souza Lopes Transportes EPP e 
V.M. de Souza Transportes Eireli (Termos de Contrato n.º's 113/16, 114/16 e 115/16), 
por mais 12 (doze) meses;

3. A despesa correspondente, sendo R$ 2.685.650,00 (Dois milhões, seiscentos e oi-
tenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais) para a primeira, R$ 1.917.544,75 (Hum 
milhão, novecentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta 
e cinco centavos) para a segunda, e de R$ 1.705.011,00 (Hum milhão, setecentos e 
cinco mil e onze reais) para a terceira, consoante indicado à fl . 3.199, e aprovado pelo 
Comitê Gestor à fl . 3.201;

4. À CSFA/DAJ, para apostilamento do reajuste e formalização dos Termos Contratu-
ais próprios, ocasião em que deverão estar observadas todas as recomendações ofer-
tadas pelo DAJ, e ainda, a renovação e complementação das garantias contratuais, e a 
seguir, devolva-se este processo a esta Secretaria de Educação para acompanhamento 
e demais providências.
 

 Campinas, 21 de agosto de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

 COMUNICADO FUMEC Nº 12/2018 
 Republicado por conter incorreções 

 A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições de seu cargo e, CONSI-
DERANDO a Constituição Federal, art. 37, incisos XVI e XVII;
 CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 12.988, de 28/06/2007, que "Dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Fundação Municipal para a Educação 
Comunitária - FUMEC e dá outras providências", e a Lei Municipal nº 12.987, de 
28/06/2007, que "Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magis-
tério Público Municipal de Campinas e dá outras providências".
 CONSIDERANDO a Resolução FUMEC Nº01/2016, de 19/02/2016.

 COMUNICA o deferimento, pela chefi a imediata, da acumulação remunerada de car-
gos, empregos ou funções públicas, do servidor abaixo relacionado:

MATRÍCULA NOME DO SERVIDOR
100111 JOSÉ BATISTA DE CARVALHO FILHO 

 Campinas, 24 de agosto de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2017/10/14.013 
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 46/2017
 Objeto: Registro de preços para de material de expediente para utilização das unida-
des da FUMEC/CEPROCAMP, conforme especifi cações do ANEXO I - PROJETO 
BÁSICO.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - FRANSPELL PAPELARIA E ARTIGOS DE INFORMÁTICA - EIRELI EPP 
 com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 02/2018, no valor de R$ 2.033,00 (dois 
mil e trinta e três reais).
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2017/10/14.013 
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 46/2017
 Objeto: Registro de preços para de material de expediente para utilização das unida-
des da FUMEC/CEPROCAMP, conforme especifi cações do ANEXO I - PROJETO 
BÁSICO.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - BOARD NET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS EIRELI - EPP  com 
fulcro na Ata de Registro de Preços nº 08/2018, no valor de R$ 2.310,00 (dois mil, 
trezentos e dez reais).
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2018 
  

  Pregão Eletrônico nº.  34/2018 . Processo Administrativo nº.  FU-
MEC.2018.00000090-01  Objeto:  Registro de Preços de serviço de Buffet para as 
atividades da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC/CEPRO-
CAMP, no âmbito de congressos, seminários, fóruns, encontros, conferências, pales-
tras, formaturas, mostras, premiações e demais eventos de caráter institucional.  Inte-

ressada:  FUMEC.  Detentora:  TRÍADE PANIFICADORA LTDA - ME  Valor:  R$ 
29.400,00  Assinatura:  27/08/2018.  Vigência:  12 meses a contar da data da assinatura 
(27/08/2018 a 26/08/2019).

IT. DESCRIÇÃO TOTAL ESTIMA-
DO 12 MESES

 VALOR UNIT. P/ 
PESSOA TOTAL GERAL

1 BUFFET COFFEE BREAK 
(CÓDIGO BEC 155500) 1.000 PESSOAS R$ 29,40 R$ 29.400,00

TOTAL R$ 29.400,00
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 

 Processo Administrativo Nº 2017.00000084-47 Interessado: Fundação Municipal 
para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 05/2018
 Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços de transporte para atividades 
extracurriculares das unidades de EJA e Ceprocamp da FUMEC, através de veículos 
de transporte de alunos tipo ônibus e micro-ônibus com combustível e motorista de-
vidamente habilitado, conforme condições e especifi cações constantes do ANEXO 
I - TERMO DE REFERÊNCIA.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA  com fulcro na Ata de Registro de Pre-
ços nº 11/2018, no valor de R$ 471,42 (quatrocentos e setenta e um reais e quarenta 
e dois centavos).

 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

 Processo Administrativo Nº 2018.00000030-62
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 19/2018
 Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Cartuchos de Toner e Suprimentos de 
Informática, para as impressoras Ricoh, Lexmark, Samsung e HP, para utilização das 
unidades da FUMEC/CEPROCAMP conforme condições e especifi cações constantes 
do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - NM TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS PARA INFOR-
MÁTICA EIRELI.  com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 35/2018, no valor de 
R$ 5.432,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais).
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2018.00000030-62
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 19/2018
 Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Cartuchos de Toner e Suprimentos de 
Informática, para as impressoras Ricoh, Lexmark, Samsung e HP, para utilização das 
unidades da FUMEC/CEPROCAMP conforme condições e especifi cações constantes 
do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELE-
TRONICOS EIRELI - EPP.  com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 38/2018, no 
valor de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais).
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2018.00000030-62
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 19/2018
 Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Cartuchos de Toner e Suprimentos de 
Informática, para as impressoras Ricoh, Lexmark, Samsung e HP, para utilização das 
unidades da FUMEC/CEPROCAMP conforme condições e especifi cações constantes 
do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.  com 
fulcro na Ata de Registro de Preços nº 36/2018, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais).
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
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 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - JRT 

 CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA SESSÃO DE 
JULGAMENTOS DA 2ª CÂMARA DA JRT 

 Sessão para realização dos julgamentos dos recursos de ofício e voluntário 
 A Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na competência prevista no 
artigo 20, III e V, da Lei Municipal 8.129/94, convoca os Srs. Julgadores da 2ª Câmara 
e os Srs. Representantes Fiscais, para a reunião de caráter ordinário a se realizar, nos 
termos do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibás localizado na Av. Anchieta, 
200  - 8ª  andar,  do dia  04/09/2018  ,   às 8H30MIN  ,   em primeira chamada,  para julga-
mento dos processos constantes da pauta abaixo:

 01  )   PROTOCOLO 2006/10/12962 
 Interessado: MONICA LINDENBERG VON DEURSEN 
 Advogado:  Guilherme Daher de Campos Andrade - OAB/SP nº256.948
 Recurso Voluntário:  Protocolado nº2012/03/10489
 Tributo/Assunto:  IPTU - REVISÃO DE LANÇAMENTO
 Relator:   Tadeu Chung In Lee 

 02  )   PROTOCOLO 2017/03/00891 
 Interessado: IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DO BRASIL 
 Advogado:  NÃO INFORMADO
 Recorrente: Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias 
 Recurso de Ofício:  artigo 74 da Lei nº13.104/2007
 Tributo/Assunto:  IPTU - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
 Relator:   Tadeu Chung In Lee 

 03)   PROTOCOLO 2017/10/23825 
 Interessado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 Advogado:  Silvia Vaz Domingues - OAB/SP Nº70.146
 Recorrente: Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias 
 Recurso de Ofício:  artigo 74 da Lei nº13.104/2007
 Tributo/Assunto:  IPTU - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
 Relator: Cesar Yukio Saito 

 04)   PROTOCOLO 2008/10/50005 
 Recorrente: J. MOL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. 
 Advogado:  Fabio Alexandre S. de Araújo - OAB/SP nº164.998
 Recurso Voluntário:  Protocolonº2014/10/13937
 Tributo/Assunto:  ITBI - AIIM nº 000912 ao 000920/2013
 Relator:   Brenno Menezes Soares 

 05)   PROTOCOLO 2011/03/01262 
 Recorrente: BANCO SANTANDER S/A 
 Advogado:  Vanessa Pereira Rodrigues Domene - OAB/SP nº158.120
 Recurso Voluntário:  Protocolonº2018/10/01333
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM nº000663/2011
 Relator: Ênio Lima Neves 

 06)   PROTOCOLO 2015/10/58978 
 Recorrente: CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTÍSTICA 
 Advogado:  Júlio Cesar Petrucelli - OAB/SP nº94.949
 Recurso Voluntário:  Protocolonº2017/10/31782
 Tributo/Assunto:  IPTU - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
 Relator: Paulo Cesar Adani 

 07)   PROTOCOLO 2005/10/59517 
 Recorrente: LUCILA MARIA MARTINS FRANCHIM 
 Advogado:  NÃO INFORMADO
 Recurso Voluntário:  Protocolonº2014/10/04702
 Tributo/Assunto:  IPTU - REVISÃO DO LANÇAMENTO
 Relator: Carlos de Jesus Ramos Ribeiro 

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

 EDGAR VALVERDE 
 Presidente Da Junta De Recursos Tributário 

 DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA JRT 
 Resultado da Análise de Admissibilidade de Recurso Administrativo 

 PROTOCOLO N°2016/10/15210
 RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO BERTASSOLLI
 PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO protocolado nº2018/03/001426

ASSUNTO: REVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

 D  ECISÃO DA PRESIDÊNCIA - JRT 
Trata-se de  PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO  protocolado contra a decisão pro-
latada pela 2ª Câmara da JRT, publicada em 08/11/2017, que transitou em julgado 
administrativamente em 25/01/2018, conforme despacho do Órgão Auxiliar de Repre-
sentação Fiscal, exarado nos termos do artigo 80, §1º da Lei nº13.104/2007, restando 
exaurida a esfera administrativa. Os pedidos e seus recursos não devem ser conhecidos 
após exaurida a esfera administrativa, conforme determina a lei acima mencionada no 
dispositivo do artigo 83, inciso I, conforme abaixo transcrito:
 Art. 83.  Não será conhecido o requerimento do interessado e o seu recurso, em quais-
quer das seguintes hipóteses:
 I  - quando intempestivo, ou após exaurida a esfera administrativa;
Ante o exposto,  NÃO CONHEÇO  O PEDIDO DO INTERESSADO  por estar exau-
rida a esfera administrativa, nos termos do despacho fundamentado da representação 
fi scal exarado nas fl s.70 e com fundamento no artigo 83, inciso I da Lei nº13104/2007, 
retornem os autos do processo administrativo tributário ao DRI, conforme despacho 
de fl s.71.  

 EDGAR VALVERDE 
 Presidente Da Junta De Recursos Tributário-AFTM matr.45894-5 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - 
DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo: 2016/03/05769 
  Interessado: ASSOCIAÇÃO BR    ASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO 
DOS ÚLTIMOS DIAS  
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução do Setor de Atendimento, Controle e Programação Tribu-
tária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DECIDO que a 
repetição do indébito tributário no valor de 278,2394 UFIC  - referente ao reco-
lhimento efetuado indevidamente para o lançamento de IPTU/Taxas de 2012 para o 
imóvel 3254.32.57.0436.00000, reconhecido pelo Departamento de Receitas Imobi-
liárias conforme decisão publicada no DOM de 07/02/2018,  será processada pela 
forma de compensação  nos moldes dos artigos 42 a 54 da precitada Lei Municipal 
13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em 
nome do contribuinte e não haja outros débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada 
a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 
e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 

  Protocolo: 2018.00026955-14  
 Interessado: Francisco de Assis Amâncio 
 Atendendo ao disposto nos art. 66, 70 e 3º da Lei Municipal 13.104/200, Instrução 
Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de Con-
trole desta Coordenadoria e nos documentos constantes nos autos,   DEFIRO o pedido 
de aproveitamento de crédito apurado no valor de 118,9700    UFIC's  , decorrente 
do recolhimento da(s) parcela(s) 06 e 07 do carnê de IPTU/Taxas lançado de 2018 
- emissão 01/2018 (cancelado por recálculo), para o imóvel 3414.21.89.0191.01001, 
não considerados no momento do recálculo destes exercícios em 06/2018, nos moldes 
do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, 
ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
encaminhar o processo ao DRI para determinar, de ofício, o aproveitamento em lança-
mentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.
 

 Campinas, 27 de agosto de 2018 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 NOTIFICAÇÃO 
 Apresentação de Documento 

 Protocolo nº  2018.00025021-39 
 Interessado(a):  MARCOS EDUARDO DEGRECCI 
 Cód. Cartográfi co:  3443.13.49.0150.01001
  O(A) interessado(a) fi ca notifi cado(a), nos termos dos arts. 13, 21 a 23 e 63 da Lei 
Municipal 13.104/07 e IN-DRI 01/03, para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, 
mediante retirada de senha para atendimento junto à Coordenadoria de Atendimento - 
DRI/SMF no Porta Aberta, na Av. Anchieta, 200, Campinas-SP, Térreo, de 2ª a 6ª feira, 
das 08:00 às 17:00 horas, o(s) seguinte(s) documento(s):  03 (três) últimos extratos 
bancários mensais relativos à movimentação financeira do(a) Interessado(a)  .  O 
não cumprimento desta notifi cação no prazo estipulado, sem justifi cativa ou contesta-
ção formalizada, implicará no INDEFERIMENTO e posterior arquivamento do pro-
cesso, nos termos do art. 13 da Lei Municipal n° 13.104/2007. A legislação citada 
poderá ser consultada pela internet no endereço www.campinas.sp.gov.br ou no Porta 
Aberta, mediante retirada de senha para atendimento.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 EDUARDO GUEDES DAGUANI 

 AFT - Coordenadoria Setorial de Atendimento/DRI/SMF 
   

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

TÁRIO 
  Protocolados nº 2012/03/4838
 Interessado: Sandra Regina Barreira
Código do imóvel: 3422.12.63.0310.01001
 Assunto: Revisão do valor da área do imóvel para efeitos de lançamento de IPTU 
 Com base na manifestação do setor competente e demais elementos presentes nos au-
tos, atendendo ao disposto nos artigos 4o, 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº. 13.104/07 
 DEFIRO  o pedido de revisão do lançamento do IPTU para o imóvel cadastrado sob 
o cartográfi co 3422.12.63.0310.01001, e DETERMINO a redução da área tributada 
do terreno dos atuais 416,5 m2 para 265,92m2, a partir do exercício de 2012, tendo 
em vista que a diferença entre elas refere-se a área ocupada por via pública, conforme 
informação do DIDC - Seplama à fl . 28 do protocolado 2012/10/34935.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente de-
cisão se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74, da 
Lei Municipal nº. 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 
 

 Campinas, 24 de agosto de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

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

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

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2010/50/02106
 Interessada: Adriana Aparecida Rosa Silverio
 Cartográfico: 3361.31.70.0391.00000
 Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07, e arts. 2º, III, 3º da 
IN DRI/SMF nº 003/2017,  defiro  o pedido de revisão dos lançamentos  de IPTU  dos 
exercícios  de   2007 a 2009 , reemitidos em setembro de 2010, para o imóvel identifi ca-
do pelo código cartográfi co nº  3361.31.70.0391.00000  ,  alterando-se o tipo de imóvel 
para predial com área construída de 126,00 m2, categoria construtiva e padrão de 
acabamento RH-3, ano-base para depreciação 2006, conforme vistoria realizada no 
imóvel em 19/10/2014, consubstanciado nas disposições dos arts. 18, 18A, 18B, 18E 
da Lei Municipal nº 11.111/01 (e alterações), Planilhas de Informações Cadastrais 
(PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 17 e 18.
Atendendo as disposições do art. 66, combinado com os arts. 3º e 33, e dos arts. 69, 70 
e 82 da Lei nº 13.104/07, e da IN DRI/SMF nº 003/2017,  d  eixo de conhecer  do pedido 
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de revisão do lançamento de IPTU do exercício de 2010, para o imóvel cadastrado 
pelo cartográfi co nº  3361.31.70.0391.00000  ,  por estar intempestivo, pois foi apresen-
tado após o prazo determinado pelo art. 34 da Lei Municipal nº 13.104/07, consubs-
tanciado no art. 70, I da mesma lei, fi cando a  requerente, desde já, intimada para, 
querendo, pedir reconsideração  da decisão, exclusivamente no que verse sobre os 
motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com 
as disposições do parágrafo único do art. 83 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Determi-
no  a alteração de ofício dos lançamentos tributários de  IPTU  e  Taxas Imobiliárias  , 
para os exercícios a partir de 2013  , para o imóvel identificado pelo código carto-
gráfico nº   3361.31.70.0391.00000  ,  desde que no momento da execução da presente 
decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para revisão de 
ofício de que tratam os artigos 145, III; 149, VIII e parágrafo único; c.c. 173, I, do 
CTN, alterando-se, para os exercícios de 2013 a 2017, o tipo de imóvel para predial 
com área construída de 126,00 m2, categoria construtiva e padrão de acabamento 
RH-3, ano-base para depreciação 2006; e, alterando-se, para os exercícios a partir 
de 2018, o tipo de imóvel para predial com área construída de 126,00 m2, categoria 
construtiva e padrão de acabamento RH-2, ano-base para depreciação 2006, conforme 
vistoria realizada no imóvel em 19/10/2014, consubstanciado nas disposições dos arts. 
18, 18A, 18B, 18E da Lei Municipal nº 11.111/01 (e alterações), Decreto Municipal 
nº 19.723/17, Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 17 a 
18 e 21 a 22.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei Municipal nº 11.111/01. Eventual crédito apu-
rado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao 
mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei Municipal nº 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 16 de agosto de 2018 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - Matrícula 127.207-1 Coordenador da CSFI-DRI/SMF 
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Republicado por incorreção no número do SEI
Protocolado SEI PMC.2018.00001074-37
 Interessado: Gabriela Paula de Freitas Rocha da Silva
 Código do imóvel: 3262.53.21.0109.00000
 Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 58 e 66 combinados com os artigos 3°, 
69, 70 e 82 da Lei Municipal n° 13.104/07, e com base no inciso XII do artigo 4º da 
Lei Municipal 11.111/2001, DETERMINO o cancelamento da isenção de 50% do 
IPTU para Obras Licenciadas em andamento, a qual foi concedida para os exercí-
cios de 2016 e 2017, relativamente ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº 
 3262.53.21.0109.00000,  cobrando-se o imposto retroativamente como predial a partir 
do exercício de 2016, visto que a obra foi fi nalizada no exercício de 2015 conforme 
o Parecer Fiscal documento 0622498 e a decisão documento 0623395 contidos neste 
protocolo SEI PMC.2018.00001074-37.
 

 Campinas, 18 de maio de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

  Protocolo: 2018/10/24925 e juntada 2018/10/30468
 Interessado: Ministero Sabaoth Campinas
 Cartográfico: 3424.21.52.0092.01001
 Assunto: ISENÇÃO - IMÓVEL LOCADO P/TEMPLOS
 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do art. 66, combinado com os 
art. 3º 69 e 70 da Lei Municipal nº. 13.104/2007,  IN  DEFIRO  o pedido de isenção do 
IPTU relativo a imóveis locados para entidades religiosas para uso como templo de 
qualquer culto, para o imóvel cadastrado sob o cartográfi co  3424.21.52.0092.01001 , 
dada sua irregularidade fi scal na data do pedido contrariando a Lei 11.111/01, art. 4, 
XIII, §5, e pelo não cumprimento do §2o do mesmo dispositivo legal devido ao cance-
lamento do contrato de locação em período anterior àquele que se aplicaria a isenção 
caso cumpridos todos os outros requisitos legais. 
 

 Campinas, 24 de agosto de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  Protocolado n.º 2003/10/24082 e juntados 2006/11/6836 e 2016/11/13485
 Interessado: Francisco Fagundes de Almeida
 Código Cartográfico: 3431.53.48.0090.01001
 Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 58 e 66 combinados com os artigos 3°, 
69, 70 e 82 da Lei Municipal n° 13.104/07,  determino, de ofício, o cancelamen-
to da Isenção do IPTU para Aposentado/Pensionista, a partir do exercício de 
2014,  ao imóvel original codificado sob nº 3431.53.48.0090.01001 (lote 003), não 
se estendendo a isenção aos lotes 3431.53.48.0091 (lote 03-A) e 3431.53.48.0099 
(lote 03-SUB),  oriundos da subdivisão,  haja vista que a benefi ciária Srª Janira de Al-
meida Teixeira possui parte na propriedade de ambos, conforme atestam as Matrículas 
204.981 e 204.980, registradas no 3º CRI em 27/08/2013, estando assim em desacordo 
com os requisitos previstos no artigo 4º, inciso I da Lei Municipal nº 11.111/01.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 MARLON DE SOUSA 

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

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 CONVOCAÇÃO Nº 225/2018 
  

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, através da Secretaria Municipal de 
Habitação, com base na Lei Municipal 11.834/03 e na Lei Federal 13.465/2017, no 
cumprimento de suas funções,  CONVOCA  a Sr(a). Rafael da Silva Costa Barbosa a 
comparecer à Sede da SEHAB situada à R. São Carlos, 677, Parque Itália, no prazo de 

10 dias, para tomar ciência no protocolo 2017/10/34666.
 O não atendimento no prazo mencionado implicará no arquivamento do processo 
2017/10/34666.
 Qualquer dúvida entrar em contato através do telefone 3119-9625. 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 MARCELO FERREIRA DA SILVA 

 Coordenador Jurídico - CJA 

 CONVOCAÇÃO Nº 226/2018 
  

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, através da Secretaria Municipal de 
Habitação, com base na Lei Municipal 11.834/03 e na Lei Federal 13.465/2017, no 
cumprimento de suas funções,  CONVOCA  o Sr. Clovis Angelo de Oliveira, residen-
te e domiciliado na Rua Giácomo Grigol, n° 211, Jardim América, Campinas/SP a 
comparecer na CJA, na Sede da SEHAB situada à R. São Carlos, 677, Parque Itália 
no prazo de 15 dias, para tomar ciência do despacho de fl s. 09 presente no protocolo 
nº 2018/10/3017.

 O não atendimento da presente convocação no prazo acima mencionado ensejará o 
arquivamento do protocolo 2018/10/3017 até manifestação do interessado. 

 Qualquer dúvida entrar em contato através do telefone 3119-9625
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 MARCELO FERREIRA DA SILVA 

 Coordenador Jurídico - CJA 
   

 CONVOCAÇÃO Nº 227/2018 
  

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, através da Secretaria Municipal de 
Habitação, com base na Lei Municipal 11.834/03 e na Lei Federal 13.465/2017, no 
cumprimento de suas funções,  CONVOCA  a empresa Multiforma - Construções e 
Serviços LTDA., com sede na Rua Ferreira de Araújo, n° 704, conj.12, São Paulo 
Capital a comparecer na CJA, na Sede da SEHAB situada à R. São Carlos, 677, Par-
que Itália no prazo de 15 dias, para tomar ciência do despacho de fl s. 74 presente no 
protocolo nº 2006/10/49045.

 O não atendimento da presente convocação no prazo acima mencionado ensejará o 
arquivamento do protocolo 2006/10/49045 até manifestação do interessado. 

 Qualquer dúvida entrar em contato através do telefone 3119-9625
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 MARCELO FERREIRA DA SILVA 

 Coordenador Jurídico - CJA    
   

 CONVOCAÇÃO Nº 228/2018 
  

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, através da Secretaria Municipal de 
Habitação, com base na Lei Municipal 11.834/03 e na Lei Federal 13.465/2017, no 
cumprimento de suas funções,  CONVOCA  a Sra. Aurea Correia Farias, portadora do 
RG n°: 36.822.929-4 e CPF n°: 597986299-49, residente e domiciliada na Rua Igua-
ruçu, n° 171, Residencial Vila Aeroporto - Campinas/SP, a comparecer nesta CJA, na 
Sede da SEHAB situada à R. São Carlos, 677, Parque Itália no prazo de 15 dias, para 
tomar ciência no protocolo nº 2018/10/4207.

 O não atendimento da presente convocação no prazo acima mencionado ensejará o 
arquivamento do protocolo 2018/10/4207 até manifestação do interessado. 

 Qualquer dúvida entrar em contato através do telefone 3119-9625
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 MARCELO FERREIRA DA SILVA 

 Coordenador Jurídico - CJA 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO  
 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 
 Setor de Certidão 
 Prot. 2018/10/30818 - Claudete Peres
 Prot. 2018/10/30725 - Mapa Serviços Técnicos de Agrimensura Eireli - EPP
 Prot. 2018/10/30728 - Mapa Serviços Técnicos de Agrimensura Eireli - EPP
 Prot. 2018/10/30724 - Mapa Serviços Técnicos de Agrimensura Eireli - EPP

 Setor Manutenção Base Cartográfica 
 Prot. 2017/10/508 - Marcio Antonini
 

 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO 
 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  DEFERIDOS 
PROT. 18/11/10766 HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A - PROT. 18/11/7942 CARMEN LÚCIA AN-
DRADE MARION - PROT. 18/11/4167 CAMINHO DA HORTENCIAS III INCORPORAÇÃO DE EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - PROT. 18/11/2622 ALEJANDRA FLORENTINA HERNANDEZ 
BLANCO - PROT. 17/11/13722 VANDERLEI PADOVAN - PROT. 17/11/17139 AMAR FERNANDES DOS 
SANTOS - PROT. 18/11/3971 JESUS MARTINS DA SILVA - PROT. 18/11/7076 ANTÔNIO JOSÉ TEIXEIRA - 
PROT. 17/11/12337 SERGIO LUIZ VITORIO DOS SANTOS - PROT. 18/11/10678 NOVAPLAST INDUSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA - PROT. 17/11/13843 BARBARA NOGUEIRA PORTO FELICIO 

 COM BASE NO DECRETO 18.050/213, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE PARCIAL TEOR, DO PROTOCOLO Nº 88/00/15559 
PROT. 18/10/30197 ROBERTA OMATI DUARTE

 COM BASE NO DECRETO 18.050/213, INDEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CÓPIA 
PARA CONSULTA AO PROTOCOLO Nº 15/10/46306 
PROT. 18/10/25131 IG2 PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 DEFERIDOS ON-LINE 
PROT. 18/99/575 - 18/99/576 CAOA PATRIMONIAL LTDA - PROT. 18/99/60 LAURA ASSUNÇÃO HUEB 
ROCHA - PROT. 18/99/459 ODAIR DA SILVA AGUIAR - PROT. 18/99/321 SÉRGIO LUIZ CANAES - PROT. 
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18/99/367 ANDRÉ FONSECA VELOSO - PROT. 18/99/500 CHARLES ROBERTO ORBITELLI 

 SOLICITAÇÕES PENDENTES ON-LINE 
PROT. 18/99/622 FERNANDO OLIVEIRA ULTREMARE - PROT. 18/99/628 SILVANA ANTONIO - PROT. 
18/99/625 EMERSON TARO INOUE SAKUMA - PROT. 18/99/601 WERNER VOSGRAU JUNIOR - PROT. 
18/99/626 MARIA IVANIA DA SILVA - PROT. 18/99/598 LUIS ALVES DE LIMA FILHO - PROT. 18/99/352 
ANDERSON JOSÉ DE LIMA - PROT. 18/99/627 MARIA IVANIA DA SILVA - PROT. 17/99/571 DAVID 
ADRIANO JUHASS - PROT. 17/99/583 ANTONIO MARCOS MOREIRA BOTELHO - PROT. 18/99/433 
WILLIANS ALVES DO AMARAL - PROT. 18/99/632 ALEXANDRE GEROMIN 

 CONCEDIDO O PRAZO DE 30 DIAS 
PROT. 18/11/10427 HELOISA RUBIM PODOLSKY - PROT. 

 CONCEDIDO O PRAZO DE 60 DIAS 
PROT. 18/11/8345 CAROLINE BATISTA SACCINI HELLMEISTER 
PROT. 18/11/10959 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTI-
MOS DIAS - PROT. 18/11/10896 FLÁVIO FABIANO OLIVEIRA MARQUES 

 CONCEDIDO O PRAZO DE 90 DIAS 
PROT. 18/11/8837 CELSO PRIMI 

 CONCEDIDO O PRAZO DE 180 DIAS 
PROT. 18/11/10895 FLAVIO FABIANO OLIVEIRA MARQUES

 EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC Nº110/15 - ARI
 PROT. 18/11/11144 FERNANDO PAZZINATTO BORGES 

 FACE AO TEMPO DECORRIDO, INDEFIRO O PROTOCOLO 17/11/2466 COM BASE NO ARTIGO 
35 DA LEI COMPLEMENTAR Nº09/2003. PARA CONTINUIDADE DA ANÁLISE DE PROJETO DE 
CONSTRUÇÃO PLEITEADA, DEVERÁ SER PROTOCOLIZADO NOVO PEDIDO ACOMPANHADO 
DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº18.757/2015 EM 
ATENDIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO SMU 01/2016. 
 PROT. 17/11/2466 ORLANDO DA SILVA RAMOS

 COMPAREÇA OS INTERESSADOS 
PROT. 18/11/4416 SÔNIA MARIA DUPAS VALIM - PROT. 18/11/10788 ELIPHAS MARIA CHINELLATO 
VILLELA - PROT. 18/11/10709 SIDNEI APARECIDO VIGILATO - PROT. 18/11/10852 MARCELO ANDRE 
PAVAN - PROT. 18/11/10152 LIVING CABREÚVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT. 
18/11/10017 ATRA EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - PROT. 18/11/3678 MARCELO 
JOUBERT DE ANDRADE HUDSON - PROT. 18/11/10953 GNO - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA - PROT. RICARDO DE ANDRADE HOFER - PROT. 18/11/10760 VALE VERDE EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT 18/11/7574 ARMANDO BORTOLAI NETO - PROT. 18/11/5756 
MARINA MIYUKI UNO DE SOUZA - PROT. 18/11/9800 ROMULO OLINDO RIGON COIMBRA E SIL-
VA - PROT. 18/11/10831 JOSÉ EDUARDO DE HARO MORENO - PROT. 18/11/10890 MARCOS ANTONIO 
SILVERIO - PROT. 18/11/10909 LUCINEI APARECIDA GIMENEZ - PROT. 18/11/10110 OSMAR TECO 
- PROT. 18/11/10828 SILAS PINHEIRO GUIMARÃES FILHO - PROT. 18/11/9985 JOSÉ RICARDO CAR-
REIRA GONZALEZ - PROT. 18/11/6556 HESA85 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT. AGV 
CAMPINAS EMPREENDIMENTOS LTDA - PROT. 18/11/10748 ANTÔNIO JOSÈ CRAVEIRO FARIA - PROT. 
18/11/10899 SANDRA JANUÁRIA FELIX DE SALES - PROT. 18/11/7103 RODRIGO AUGUSTO CARREIRA 
GONZALEZ PROT. 18/11/11029 NEIDE JARDIM CLAPIS - PROT. 18/11/10698 CONTANCIA CLAUDINA 
MALDONADO DE CASTILLO - PROT. 18/11/10897 ROBERTO FURTADO LINHARES - PROT. 17/11/8568 
RICARDO DE SOUZA SANTOS - PROT. 18/11/10533 PATRICIA MARIA HADDAD - PROT. 18/11/10316 
VIVIANNE AMÉLIA SANGALLI - PROT. 18/11/10677 UETA CONSTRUÇÕES LTDA - PROT. 18/11/10123 
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEBRAE - SP 
- PROT. 17/11/16195 ALESSANDRO CESAR BALDIN - PROT. 18/11/7417 MARCIA CRISTINA CONSTAN-
CIO DE SOUZA - PROT. 18/11/1661 CARLOS ALBERTO DE PAULO - PROT. 18/11/836 IVAN LUSVARGHI 
BIAGIOTTO - PROT. 17/11/16411 ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ENGº SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 
  DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  INDEFERIDOS 
PROT. 18/11/5705 BUFFET DONA GIRAFA - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME - PROT. 18/11/9007 
MAURICIO COELHO DE MORAIS - PROT. 18/11/3481 PEREIRA & BUENO TRANSPORTES LTDA - ME - 
PROT. 18/11/829 RS QUEIROZ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - PROT. 18/11/7527 SOLANGE DE 
FÁTIMA GONÇALVES - PROT. 18/11/11036 HZ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 

 COM BASE NO DECRETO 18.050/13, DEFIRO CÓPIA TOTAL DO PROTOCOLO N° 05/10/41002, 
SENDO SOMENTE DAS CAPAS DAS PLANTAS E DOCUMENTOS EM FOLHAS MAIORES QUE O 
TAMANHO DO OFICIO. 
 PROT. 18/10/29019 SOS LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E MÁQUINAS LTDA

 LEVANTADO O EMBARGO N° 2767 
 PROT. 2018/156/4309 CF/DECON - SEPLURB (FERNANDO RATTO NETO)

 COMPAREÇA NO PRAZO DE 03 DIAS 
PROT. 13/10/39403 K2 SERVICE LTDA - INTIMAÇÃO N°20970 

 COMPAREÇA NO PRAZO DE 30 DIAS 
PROT. 13/10/39403 K2 SERVICE LTDA - AIM N°29902PROT. 03/10/27173 LIGIANE CRISTINA CAMAR-
GO - ME

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
 PROT. 18/11/3481 PEREIRA & BUENO TRANSPORTES LTDA - ME - PROT. 17/11/17902 MULTICAMP 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP - PROT. 18/11/1980 O A EVENTOS LTDA - PROT. 18/11/10037-
18/11/10038-18/11/10039 CLARO S/A - PROT. 18/11/8718 ARTBEL PAINEIS ELETRICOS LTDA 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETORIA DPTº DE CONTROLE URBANO 
   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

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

 Prot. 2018/10/30232 - Maurina de Lima Barros
 prot. 2018/10/30170 - Maria do Socorro Bovolon ( Apresentar procuração do proprie-
tário ou do sindico do prédio)
 

 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO 
 CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

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

ção para Setembro 
 
 Palestra: 
 Desafios Atuais dos Direitos Humanos: da construção ao Questionamento. 

 (   Aula Magna do curso “  Noções em Direitos Humanos e Cultura de Paz”) 
 Conteúdo:   As atividades cotidianas e rotineiras dos serviços públicos tem exigido do 
Servidor Público Municipal não só o conhecimento específi co de suas funções, como 
a visão geral do conjunto de ações possíveis para sua realização pessoal no serviço ao 
Cidadão. O Servidor Público é desafi ado constantemente na defesa e promoção dos 
Direitos Humanos na perspectiva de uma Cultura de Paz. Trata-se de um convite para 
a apresentação da contextualização histórica dos Direitos Humanos e Cultura de Paz e 
para a refl exão sobre o papel do servidor público neste contexto.  
 Palestrante:   Prof. Dr.Luís Renato Vedovato  

 Data:    04/09  
 Horário:    9h as 12h  
 Público Alvo:    Servidores Públicos Municipais de Campinas.  
  
   Local   : Plenário da Câmara Municipal de Campinas  
  
 Palestra: 
 QUESTÃO AMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS 
 Aula Magna Curso Política e Gestão Ambiental Municipal 

 Objetivo:  Trazer a lume as questões históricas e conceituais sobre a questão ambiental 
nos Municípios, com base no princípio do desenvolvimento sustentável. 
Conteúdo:  História e conceito de meio ambiente . Cidades Sustentáveis . Sustentabi-
lidade como tema transversal . Censo da ANAMMA e panorama da gestão ambiental 
Municipal no Brasil 

 INSTRUTOR:  ROGERIO MENEZES DE MELLO - Minicurrículo: Secretário Mu-
nicipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ambientalista, gra-
duou-se em Oceanografi a pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul e tornou-se 
mestre em Ciências/Ecologia pela mesma Universidade. É membro das executivas 
estadual e nacional do Partido Verde. Foi secretário-adjunto de Estado de Saneamento 
e Recursos Hídricos. Atuou como professor convidado em bancas de Trabalhos de 
Conclusão de Curso de Biologia da PUC-Campinas, professor de Biologia/Ecologia 
dos Colégios Cristo Rei e Criativo em Marília (1993 e 1997). Foi secretário de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Marília (1997 e 2000); vice-presidente do Comitê de Ba-
cias Aguapé-Peixe (1999 e 2000); coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria de 
Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo (2000 e 2002); secre-
tário do Meio Ambiente de Diadema (2009 e 2010); e coordenador-adjunto do Fórum 
Nacional de Comitês de Bacias (2001 e 2003). Exerceu a função de coordenador do 
Curso de Especialização em Avaliação de Impactos Ambientais da FAI e de professor 
de Biologia/Ecologia no Colégio Progresso Campinas. Em 2010, foi candidato a vice-
-governador de São Paulo e, em 2012, foi candidato a prefeito de Campinas pelo PV. 
Preside a Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente - ANAMMA 
desde 2015. 

 PÚBLICO ALVO:  Servidores que atuam na área que envolve direta ou indiretamente 
questões relacionadas ao meio ambiente natural, urbano, cultural e do trabalho.
Data: 12/09/2018
Horário: 9h as 12h
 CARGA HORÁRIA:  3 horas 

 LOCAL:  PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 Palestra 
 Conquiste o seu Everest: Transformando sonhos em realidade  
 OBJETIVO:  Motivar e inspirar o público com temas relacionados à 
motivação,superação trabalho em equipe, fazendo um paralelo a ser usado no am-
biente de trabalho. 
 INSTRUTOR:  Rodrigo Raineri - Empresário, formado em Engenharia de Computa-
ção pela Unicamp.É um dos alpinistas mais experientes e técnicos do Brasil. Escalador 
completo possui vasta experiência em rocha, gelo e alta montanha. É o único brasileiro 
a guiar no projeto Sete Cumes, que abrange as mais altas montanhas de cada contin-
gente. Em 2013 tornou-se se recordista brasileiro por escalar 3 vezes com sucesso o 
Monte Everest, a montanha mais alta do planeta a 8.848 metros. Trabalha desde 1994 
como profi ssional de esportes de aventura. É alpinista, empresário, palestrante e es-
critor, e é referência nos segmentos que atua.Com mais de 29 anos de experiência em 
montanhismo e atividades outdoor. Rodrigo Raineri idealizou e participou de diversos 
projetos, sendo 5 expedições ao Everest, a descida e medição da maior cachoeira do 
Brasil na Amazônia e a escalada da temida Face Sul do Aconcágua. 
 CONTEÚDO:  Utilizando as expedições como pano de fundo,através de analogias o 
alpinista desperta a curiosidade e o interesse dos presentes para se superarem individu-
almente e em equipe, mantendo o espírito vencedor mesmo nas adversidades 

 PÚBLICO ALVO:  Servidores Públicos Municipais 

 Data:  20/09

 Horário:  10h as 11h30
 Carga Horária:  1 hora e trinta minutos
 LOCAL:  Salão Vermelho - Paço Municipal 

   Cursos   
   
    Reiki ao alcance de todos básico  
 OBJETIVO:  Apresentar a ferramenta Reiki para que os servidores possam aplicá-la 
para promoção do bem-estar físico, mental e emocional em suas unidades de trabalho, 
serviços comunitários e auto aplicação, visando a saúde integral e a prevenção de 
doenças. 

 CONTEÚDO:  1. O que é Reiki 2. A origem do Reiki 3. A energia REIKI ou Energia 
Vital 4. Princípios do Reiki 5. Meridianos 6. Emoções X Doenças 7. Chacras 8. Sinto-
nização 9. Posições: aplicação da técnica em si mesmo e nos outros 
 PÚBLICO ALVO:  Servidores da PMC que atuem com a população na formação de 
grupos, preferencialmente das áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. Haverá 
uma pré avaliação das inscrições para o preenchimento das vagas. 

 Instrutora:  IRACI DE JESUS NERY - Bacharel e Licenciatura em Enfermagem pela 
FCM Unicamp Especialização em Saúde Pública pela São Camilo Acupunturista Pro-
fessora de Yoga Mestrado de Reiki Terapeuta em Floral 

Data: 18/09 a 02/10
Horário: 8h30 as 11h30
Carga Horária: 9 horas
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Local:Camprev centro - Rua General Osorio

 Política e Gestão Ambiental Municipal 

 Conteúdo:  Questão Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável dos Municípios Bra-
sileiros / Direito, Legislação e Política Ambiental /Campinas e o Meio Ambiente /Ges-
tão Pública Ambiental /Licenciamento Ambiental / /Fiscalização Ambiental /Geopro-
cessamento na Gestão Pública Ambiental / Fundo Ambiental Municipal / Reportes a 
Organismos Externos e Avaliação de Desempenho Ambiental /Espaços especialmente 
protegidos / Educação Ambiental / Conservação da Fauna e Flora 

 Instrutores:  Andréa Cristina de Oliveira Struchel, Angela da Cruz Guirão, Camila 
Torres, Cezar Capacle, Dominique Missio de Faria, Guilherme Theodoro de Lima, 
Gustavo Fabricio D Estefano, Heloisa Fava Fagundes, José Carlos Borges Aguiar da 
Silva, Luiz Gustavo Merlo, Paulo Anselmo Nunes Felippe, Ricardo Casetta, Rogério 
Menezes de Mello, Sabrina Martins, Sueli Thomaziello, Sylvia Regina D Teixeira. 
 Datas:  12,19,26 de setembro,3,10,17,24,31 de outubro,7,14,21,28 de novembro e 5 
de dezembro
 Horário:  9 h as 12h
 Carga Horária:  39 horas
 Local:  Plenarinho da Câmara Municipal de Campinas - Av. Engº Roberto Mange, 
66 - Bairro Ponte Preta

 Noções em Direitos Humanos e Cultura de Paz. 
 Conteúdo: Introdução aos Direitos Humanos / Direitos Humanos e a Convivência 
e Inclusão da Pessoa com Defi ciência / Direitos Humanos e a Prevenção ao Uso de 
Drogas / Direitos Humanos para a Juventude / Direitos Humanos e a População LGBT 
/ Direitos Humanos e a População Idosa / Direitos Humanos e a Promoção da Igual-
dade Racial / Direitos Humanos nas Políticas para as Mulheres / Direitos Humanos e 
as Pessoas em Situação de Rua
 Instrutores:  Fábio H. F. Custódio, Paulo Renato Alves Guimarães, Sílvia Oliveira 
Santos Cazevane, Felipe Gonçalves da Silva, Bárbara Dalcanale Menêses e Valdirene 
Santos, Anderson Gonçalves, Jacqueline Damázio Armando e Elisângela Nunes de 
Oliveira, Elza Frattini Montali, William Azevedo de Souza.
 Datas:  4, 11, 18, e 25/9, 2, 9, 16, 23 e 30/10, 6 e 13/11.
 Horário : 8h30 às 12 h
 Carga Horária : 38h30m
 Local : Auditório do CEPROCAMP (Exceção aula inaugural - Plenário da Câmara 
Municipal de Campinas).

 CURSO IMPACTO DAS VIOLÊNCIAS NAS FAMÍLIAS  
 OBJETIVO:  Sensibilizar para o trabalho com as famílias em situação de violência. 
 Consolidar políticas e garantir direitos: adultos em situação de vulnerabilidade.
 INSTRUTORES:  ALEXANDRE CECONELLO MARINHO - Psicólogo/ Espe-
cialista em Saúde da Família e Mestre em Educação pela UNICAMP/Atualmen-
te é Coordenador no CREAS Leste/ Norte de Campinas e professor/supervisor no 
Curso de Psicologia da Faculdade de Americana - FAM ANA LUISA MARQUES 
TRABALLI - Medica Psiquiatra,atua na Prefeitura de Campinas desde 20/08/2008 
CARLOS ALBERTO AVANCINI DE ALMEIDA - Medico Pediatra- FCM 
UNICAMP,Especialização em Violência Domestica Contra crianças e Adolescentes, 
Atua na Coordenação de informática, Secretaria municipal da Saúde ELZA FRATIN-
NI MONTALI - Assistente Social, formada pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas; Coordenadora da Coordenadoria Setorial de Políticas Públicas para Mu-
lheres de Campinas e Centro de Referência e Apoio à Mulher - CEAMO; Conselheira 
titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; JOELMA NEVES CAVAL-
CANTI - Assistente Social/ Graduação- Serviço Social / Especialização em Serviço 
Social em Hospital Geral / Hospital de Clínicas da USP /Prefeitura de Campinas desde 
1997 NAOKO Y JARDIM DA SILVEIRA - Médica sanitarista com especialização 
em Vigilância Epidemiológica e Coordenou Unidade Básica e , sempre atuou na Saú-
de Coletiva, na Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis e há 10 anos, 
coordena o Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes, Promoção da Saúde e da 
Cultura de Paz, atuando na Vigilância de Agravos e Doenças Crônicas Não Transmis-
síveis e integra a Coordenadoria de Informação Epidemiológica do Departamento de 
Vigilância em Saúde - o DEVISA. PATRICIA DE FARIA TASCA - Procurador do 
Município de Campinas, exercendo as funções de Chefe do Setor de Ações Constitu-
cionais, Chefe do Setor de Ações Cíveis e Criminais, Coordenador de Apoio Técnico 
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Coordenador da Coordenadoria de 
Ações Inespecífi cas e Diretor do Departamento de Assessoria Jurídica; . Pós Graduado 
e Especialista em Direito Administrativo pela PUC - São Paulo; . Aperfeiçoamento em 
Direito Administrativo e Direito Processual Civil pela Escola Superior da Advocacia; . 
Vice-Presidente Administrativo da Associação dos Procuradores Municipais de Cam-
pinas; . Professor de Direito Administrativo em cursos preparatórios para concursos 
públicos; . Exerceu a função de Superintendente Jurídico da Câmara Municipal de 
Serra Negra/SP. RITA DE CASSIA O ASSUNCAO - Psicóloga da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Segurança Alimentar na chefi a de Centro POP SARESI. 
Especialista em Violência Doméstica contra Criança e Adolescente - LACRI/USP, 
Psicologia Institucional - PUCC/Campinas, Psicologia e Psiquiatria Forense - UNI-
CAMP, Especialista em Psicologia Social pelo CFP. Membro da Comissão Gestora 
do Conselho Regional de Pisicologia/SP Subsede de Campinas Gestão 2016 a 2019 . 
RODRIGO FERNANDO PRESOTO - PSICÓLOGO VERÔNICA GOMES ALEN-
CAR DE LIMA E MOURA - Medica 
 CONTEÚDO 
 1. Impacto das Violências nas Famílias e Sistema de Notifi cação de Violência- SIS-
NOV 2. A violência familiar no contexto de uso abusivo de substâncias psicoativas 
3. Mulheres vítimas de violência de gênero. Mulheres vítimas de violência sexual e 
garantia de aborto previsto em Lei 4. Público LGBT 5. Tentativa de Suicídio 6. Idosos 
vítimas de violência doméstica 7. PCD vítimas de violência doméstica 8. Adultos em 
situação de rua 9. Sistema de Garantia de Direitos e Conselho Tutelar 10. Violência 
Autoprovocada: Tentativa de Suicídio e Automutilação 11. Comunicação Não Violen-
ta - CNV e Transformação de Confl itos 12. Estudo de Casos - Os casos serão apresen-
tados pelos instrutores de cada uma das disciplinas 
 PÚBLICO ALVO:  Profi ssionais da Secretaria de Saúde com nível superior, que ocu-
pem os seguintes cargos: Médico, Enfermeiro, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, 
Dentista, Nutricionista, Assistente Social, Farmacêutico, Fonoaudiólogo/ Profi ssio-
nais da Secretaria de Educação que trabalhem com fl uxo de violências / Profi ssio-
nais da Secretaria de Assistência Social com nível superior, que ocupem os seguintes 
cargos: Psicólogos, Assistentes Sociais e Educadores / Profi ssionais das Instituições 
Parceiras da Rede Privada que trabalhem com fl uxo de violências 
 Datas:  12,19,26 de setembro, 3,10,17,24 de outubro
 Horário:  das 13h30 as 16h30
 CARGA HORÁRIA:  21horas 
 LOCAL:  SINDIMED -Rua Luis Gama 1355- Guanabara 

   Atenção:  Os cursos acontecem nos locais indicados, estamos em mudança de endere-
ço, portanto, não mais serão realizados na Avenida Aquidabã, 505.

 Inscrições:  https://cursosegds.campinas.sp.gov.br 
 Informações:  19 3235-2226 
 E-mail:  egds.secretaria@campinas.sp.gov.br 

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

 Programação de Turmas Exclusivas (não abertas para inscrições): 

 Gestão Integrativa: DEVISA
 Princípios da Administração Pública
 Orientação a monitores de Estágio
 Datas: 13 e 27/08
 Instrutor: Aírton aparecido Salvador

 XI Curso de Formação de Agentes de Proteção e Defesa Civil
 Data: 17/08 a 26/10
 Instrutores: Marisa Córdoba Amarantes, Eliana Sundfeld, Gisleine Lupi, Sidnei Fur-
tado Fernandes, Deuziane Ribeiro, Valdira Mota e outros.

 Excelência no Atendimento ao Cidadão
 Data: 05/09 a 26/09
 Instrutoras: Beatriz Fiad, Eliana Sundfeld e Gisleine Lupi

 Comportamento Assertivo: Acerte o Alvo
 Data: 26/09
 Instrutora: Eliana Sundfeld

 Excelência no Atendimento ao Cidadão
 Data: 03/10 a 24/10
 Instrutoras: Beatriz Fiad, Eliana Sundfeld e Gisleine Lupi

 Comportamento Assertivo: Acerte o Alvo
 Data: 24/10
 Instrutora: Eliana Sundfeld

 Excelência no Atendimento ao Cidadão
 Data: 07/11 a 28/11
 Instrutoras: Beatriz Fiad, Eliana Sundfeld e Gisleine Lupi

 Comportamento Assertivo: Acerte o Alvo
 Data: 28/11
 Instrutora: Eliana Sundfeld

 Coleta, Organização e análise de Dados Estatísticos e cartográfi cos - software Quan-
tum Gis
 Data: 10, 11,12 e 13/7; 3, 4, 5, 6 e 19/9.
 Instrutor: Externo. 

 Caso haja interesse em turmas fechadas(exclusivas para sua equipe), entrar em con-
tato com a EGDS.
 Informações: 3235-2226/ 3235-2218 
 E-mail: rh.egds@campinas.sp.gov.br    

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenadora da EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º. do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2018/60/01162. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2017/60/01864,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor de Recursos Humanos 

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA N.° 90727/201  8 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pelo presente,
 RESOLVE 
 Revogar o item da portaria que designou o(a) servidor(a) o servidor EVANDRO 
LUIZ DA COSTA JUNIOR, matrícula nº 29411-0, para exercer a Gratifi cação de Fun-
ção nível II, junto ao GABINETE DO PREFEITO.
 Revogar o item da portaria que designou o(a) servidor(a) PEDRO SOTERO FER-
REIRA, matrícula nº 65943-6, para exercer a Gratifi cação de Função nível III, junto 
ao GABINETE DO PREFEITO.

 Revogar o item da portaria que designou o(a) servidor(a) MARIA STELLA GASPA-
ROTTI NASCIMENTO, matrícula nº 88023-0, para exercer a Gratifi cação de Função 
nível III, junto ao GABINETE DO PREFEITO.
 Designar o(a) servidor(a) o servidor EVANDRO LUIZ DA COSTA JUNIOR, matrí-
cula nº 29411-0, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto ao GABINETE 
DO PREFEITO.
 Designar o(a) servidor(a) MARIA STELLA GASPAROTTI NASCIMENTO, matrí-
cula nº 88023-0, para exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto ao GABINETE 
DO PREFEITO.
 Designar o(a) servidor(a) PEDRO SOTERO FERREIRA, matrícula nº 65943-6, para 
exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto ao GABINETE DO PREFEITO.

 Esta portaria entra vigor em 24/08/2018.
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 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 27 DE AGOSTO DE 2018 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Protocolado PMC.2017.00021323-66 - Interessada:  Secretaria Municipal de Saúde - Pre-
gão Eletrônico nº:  072/2018 - Objeto:  Registro de preço de insumos e bombas de insulina, 
em atendimento a Mandados Judiciais.Diante dos elementos constantes no presente pro-
cesso administrativos e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, 
 AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 50.988,10  (Cinquenta mil, novecentos e oitenta e oito 
reais e dez centavos) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
 -  CBS - MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 
 no valor total de  R$ 50.988,10  (cinquenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez 
centavos), para o fornecimento dos lotes 01,02,03,04,05,06,07,08,10 e 14, Ata Regis-
tro de Preços nº 196/2018;
 

 Campinas, 27 de agosto de 2018 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 27 DE AGOSTO DE 2018 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo   nº  PMC 2017.00021303-12 -  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico   nº  057/2018 -  Objeto :Registro de Preços 
de Medicamentos - Mandados Judiciais.Diante dos elementos constantes no presente 
processo administrativo e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 
18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 2.439,60  (dois mil, quatrocentos e 
trinta e nove reais e sessenta centavos), a favor das empresas abaixo relacionadas nos 
valores indicados:
 - ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME,  no 
valor total de  R$ 2.439.60  (dois mil,quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta cen-
tavos), para fornecimento do lote 3, Ata Registro de Preços nº 173/2018
 

 Campinas, 27 de agosto de 2018 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 27 DE AGOSTO DE 2018 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  PMC.2017.00013874-92 -  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 002/2018 -  Objeto:  Registro de Pre-
ços de bomba de insulina e insumos, em atendimento a Mandados Judiciais.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total 
de  R$ 149.755,00  (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais) 
a favor da empresa abaixo relacionada no valor indicado:
 -  MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.,  no valor total de  R$ 149.755,00  (Cento e 
quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), para o fornecimento dos 
lotes 01,02,05,06,07,08,03,10,12,13 e 14 Ata Registro de Preços nº 070/2018 

 Campinas, 27 de agosto de 2018 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 28 DE AGOSTO DE 2018 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  PMC 2017.00015990-82 -  Interessado:  Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 149/2017 -  Objeto:  Registro de 
Preços de Medicamentos em atendimento a Mandados Judiciais.Diante dos elemen-
tos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º inciso V 
do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$  156.715,11  
(Cento e cinquenta e seis mil, setecentos e quinze reais e onze centavos) a favor das 
empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
 -  PORTAL LTDA.,  no valor total de  R$ 419,40  (quatrocentos e dezenove reais e qua-
renta centavos), para o fornecimento do lote 05, Ata Registro de Preços nº 343/2017.
 -  DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 
EPP.,  no valor total de  R$ 689,40  (seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centa-
vos), para o fornecimento do lote 13, Ata Registro de Preços nº 344/2017.
 -  C M HOSPITALAR  LTDA.,  no valor total de  R$ 29.474,94  (vinte e nove mil, 
quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), para o fornecimento 
dos lotes 10,23 e 35 Ata Registro de Preços nº 345/2017;
 -  DAKFILM COMERCIAL LTDA.,  no valor total de  R$ 14.403,78  (catorze mil, 
quatrocentos e três reais e setenta e oito centavos), para o fornecimento dos lotes 22 e 
26, Ata Registro de Preços nº 346/2017;
 -  PRODUTOS ROCHE QUIMÍCOS E FARMACÊUTICOS S .A ,  no valor total de 
 R$ 30.011,22  (trinta mil, onze reais e vinte e dois centavos), para o fornecimento do 
lote 02, Ata Registro de Preços nº 347/2017;
 -  MED CENTER COMERCIAL LTDA.,  no valor total de  R$ 1.599,96  (um mil, 
quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), para o fornecimento do 
lote 06 Ata Registro de Preços nº 348/2017;
 -  HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,  no va-
lor total de  R$ 6.344,82  (seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois 
centavos), para o fornecimento dos lotes 11 e 17, Ata Registro de Preços nº 349/2017;
 -  INTERLAB FARMACÊUTICA  LTDA.,  no valor total de  R$ 41.293,11  (quarenta 
e um mil, duzentos e noventa e três reais e onze centavos), para o fornecimento dos 
lotes 03,08,16,18,31,34 e 38 e 34, Ata Registro Preços nº 351/2017;
 -  C M HOSPITALAR  LTDA.,  no valor total de  R$ 32.478,48  (trinta e dois mil, 
quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), para o fornecimento do 
lote 39 Ata Registro de Preços nº 434/2017;
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

   

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

À SAÚDE comunica: 
 A Interdição parcial do estabelecimento (Centro Cirúrgico, Antecâmara e Sala de Es-

terilização) de EMAF SERVIÇOS PARA ANIMAIS LTDA , CNPJ; 74.258.674/0001-
27, situado à Avenida Barão de Itapura, 2968, Jardim Guanabara - Campinas SP, con-
forme AIP Nº 06816 e AI 10663 sob protocolado nº 18/07/05257 PAS  

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 28 DE AGOSTO DE 2018 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  PMC 2018.00003882-66  Interessado:  Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 082/2018 -  Objeto:  Registro de preços 
de medicamentos em atendimento a mandados judiciais.
 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto 
no art. 8º Inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  com fulcro nas 
Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de  R$ 89.530,09  (Oitenta 
e nove mil, quinhentos e trinta reais e nove centavos) em favor das empresas abaixo 
relacionadas nos valores apontados:
 -  CM HOSPITALAR LTDA.,  no valor de  R$ 21.141,40  (vinte e um mil, cento e 
quarenta e um reais e quarenta centavos), para o fornecimento do lote 35, Ata de Re-
gistro de Preço n° 278/2018;
 -  INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.,  no valor total de  R$ 407,94  (quatrocen-
tos e sete reais e nove ta e quatro centavos), para o fornecimento dos lotes 05 e 57, Ata 
Registro de Preços nº 279/2018;
 -  AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  no valor total de  R$ 
414,00  ( quatrocentos e catorze reais), para o fornecimento do lote 11, Ata Registro 
de Preços nº 280/2018.
 -  ONCO PROD DISTR PROD HOSP ONCOL S.A.,  no valor total de  R$ 210,60  ( 
duzentos e dez reais e sessenta centavos), para fornecimento do lote 43, Ata Registro 
de Preços nº 281/2018;
 -  PORTAL LTDA.,  no valor total de  R$ 759,60  (setecentos e cinquenta e nove re-
ais e sessenta centavos), para o fornecimento do lote 21, Ata Registro de Preços nº 
282/2018.
 -  CSL BERING COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA,  no valor total  de 
R$ 46.744,80  (quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centa-
vos), para o fornecimento do lote 25, Ata Registro de Preços nº 283/2018;
 -  ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.,  no valor total de  R$ 5.850,00  (cinco mil, 
oitocentos e cinquenta reais), para o fornecimento do lote 38, Ata Registro de Preços 
nº 286/2018;
 -  DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA  no valor total de  R$ 287,55  (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centa-
vos), para o fornecimento do lote 45, Ata Registro de Preços nº 287/2018;
 -  COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  no valor total de  R$ 
13.714,20  (treze mil, setecentos e catorze reais e vinte centavos), para o fornecimento 
do lote 51, Ata Registro de Preços nº 288/2018;
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

   

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

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: 18/07/04579 PAS 
 INTERESSADO: NEOFARMA CAMPINAS MANIPULAÇÃO LTDA EPP
 CNPJ/ CPF: 71.869.770/0006-28
 ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE 

 DEFERIDO AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE PARA MANIPULAR SUBSTÂNCIAS PERTENCENTES AO 
GRUPO I DA RDC 67/07, NAS FORMAS FARMACÊUTICAS DE PÓS, EFERVESCENTES, CÁPSULAS E 
CHÁS

 PROTOCOLO: 17/07/08582 PAS  
 INTERESSADO: WAGNER VELASCO CAMPINAS ME 
 CNPJ/ CPF: 65.064.883/0001-49
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 18/07/02482 PAS 
 INTERESSADO: SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA
 CNPJ/ CPF: 61.485.900/0005-94
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
   

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

À SAÚDE comunica: 
  ERRATA publicação de 20 de agosto de 2018: 
 ONDE SE LÊ: 
 PROTOCOLO: 18/07/05611 PAS 
 INTERESSADO: DROGARIA CRISOSTOMO LTDA ME
 CNPJ/ CPF: 07.134.833/0001-94
 ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE ANA CLAUDIA BARBOSA 
DE CASTRO, CRF 87837
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 18/07/05611 PAS 
 INTERESSADO: DROGARIA CRISOSTOMO LTDA ME
 CNPJ/ CPF: 07.134.833/0001-94
 ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE MARCELA SPOSITO, CRF 
SP 82647
 DEFERIDO 

 ONDE SE LÊ: 
 PROTOCOLO: 18/07/05663 PAS 
 INTERESSADO: DROGAL FARMACÊUTICA LTDA
 CNPJ/ CPF: 54.375.647/0153-10
 ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE MARCELA SPOSITO, CRF 
SP 82647
 DEFERIDO 

 LEIA-SE: 
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 PROTOCOLO: 18/07/05663 PAS 
 INTERESSADO: DROGAL FARMACÊUTICA LTDA
 CNPJ/ CPF: 54.375.647/0153-10
 ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE ANA CLAUDIA BARBOSA 
DE CASTRO, CRF 87837
 DEFERIDO 
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
   

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

À SAÚDE comunica: 
 A Interdição parcial do estabelecimento PANDA CENTRO VETERINÁRIO LTDA, 
CNPJ:17.408.374/0001-43, situado a Rua dos Expedicionários, 1011, Sousas - Cam-
pinas SP, com atividade de CLINICA VETERINÁRIA COM BANHO E TOSA. 
Conforme AIP Nº 4821 e AI Nº 08007 de 01 de agosto de 2018 do CENTRO CI-
RÚRGICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E ANTECÂMARA desde 01/08/2018, 
considerando protocolo 18/07/05201 PAS. 
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

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

À SAÚDE comunica: 
 A Interdição parcial do estabelecimento FABIOLA TROMBETA RUSIG, CPF: 
281.126.128-11, situado a Av. Papa João XXIII, 298, Jardim Eulina - Campinas SP, 
com atividade de CLINICA VETERINÁRIA COM PET SHOP E BANHO E TOSA. 
Conforme AIP Nº 0536 e AI Nº 08006 de 25 de Julho de 2018, considerando protocolo 
18/07/05223 PAS.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

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

À SAÚDE comunica: 
  ERRATA publicação de 13 DE JULHO DE 2018 

 ONDE SE LÊ: 
 PROTOCOLO: 18/07/04686 PAS  
 INTERESSADO: JULIANA SUAREZ ABREU
 CNPJ/ CPF: 269.152.448-59
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 INDEFERIDO

 LEIA-SE:  
 PROTOCOLO: 18/07/04686 PAS  
 INTERESSADO: JULIANA SUAREZ ABREU
 CNPJ/ CPF: 269.152.448-59
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

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

  PROTOCOLO: 14/07/00688 PAS 
 INTERESSADO: JOSÉ CRLOS PARMA
 CNPJ/ CPF: 132.608.018-04
 ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO LEI DO FUMO
 FICA O SENHOR JOSÉ CARLOS PARMA, CPF 132.608.018-04, REPONSÁVEL PELO ESTABELECIMEN-
TO LOCALIZADO À RUA ANUAR MURAD BUFARAH Nº 157, BAIRRO DAE - CAMPINAS, NOTIFICA-
DO DE QUE FOI LAVRADO FACE AO MESMO A NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA Nº 
05254 DE 20/07/2018, E QUE O MESMO DEVERÁ RECOLHER AOS COFRES PÚBLICOS A IMPORTÂN-
CIA DE R$1.253,50 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), 
CORRESPONDENTE À MULTA QUE LHE FOI IMPOSTA MEDIANTE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENA-
LIDADE DE MULTA/AIP Nº 3112.
 O AUTUADO SERÁ CONSIDERADO EFETIVAMENTE NOTIFICADO 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DA 
PRESENTE PUBLICAÇÃO, CONFORME INCISO II, ART. 138 DA LEI ESTADUAL 10.083.

 PROTOCOLO: 14/70/01801 PAS 
 INTERESSADO: MERCEARIA LUMEN CHRISTI LTDA - ME
 CNPJ/ CPF: 00.656.972/0001-39
 ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO LEI ANTIFUMO
 FICA A EMPRESA RAZÃO SOCIAL MERCEARIA LUMEN CHRISTI LTDA - ME, CNPJ 00.656.972/0001-
39, ANTES LOCALIZADA À RUA MARIA ENCARNAÇÃO DUARTE Nº 551, BAIRRO CHÁCARA DA 
BARRA - CAMPINAS, NOTIFICADA DE QUE FOI LAVRADA FACE À MESMA A NOTIFICAÇÃO PARA 
RECOLHIMENTO DE MULTA Nº 05261 DE 26/07/2018, E QUE DEVERÁ RECOLHER AOS COFRES PÚ-
BLICOS A IMPORTÂNCIA DE R$1.253,50 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CIN-
QUENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À MULTA QUE LHE FOI IMPOSTA MEDIANTE AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA/AIP Nº 3100, LAVRADO EM 24/02/2017.
 O AUTUADO SERÁ CONSIDERADO EFETIVAMENTE NOTIFICADO 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DA 
PRESENTE PUBLICAÇÃO, CONFORME INCISO II, ART. 138 DA LEI ESTADUAL 10.083.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI 

 COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS 
 TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS 

 PROPRIETÁRIO: Gold Senegal Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
 LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL "JARDIM CAIMAN".
 CIDADE: CAMPINAS, SP.
 APROVAÇÃO: Decreto Municipal nº 18.409 de 16 de julho de 2014, artigo 5º itens IX e X. 
 Pelo presente TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, o De-
partamento de Parques e Jardins da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,  atesta  a 
execução do Projeto de Preservação e Recuperação das Áreas Verdes; e do Projeto de Ar-
borização das Praças e passeios públicos aprovados pela Prefeitura Municipal de Cam-
pinas, realizado no loteamento acima citado, portanto acusa o recebimento do mesmo.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2018 
 ENGº AGRÔNOMO PRIMO ANGELO FALZONI NETO 

  CREA 601106927 - SMSP 
 ENG.º ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - LIMPEZA 
DE PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para limpeza do passeio dos imóveis abaixo relacionados 
nos respectivos prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultado aos proprie-
tários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa 
e posterior cobrança judicial.
COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“PEDRO GOMES DE 
MORAES” 3451.51.79.0216.00000 18997

“VILA AE-
ROPORTO 2ª 

GLEBA”
32 2016/156/961

 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE ANTO-
NIO SERAFIM” 3421.63.51.1052.00000 18931 “JARDIM CARLOS 

GOMES” 22 2018/156/1041

“GIOVANI ITALO DE 
OLIVEIRA” 3423.51.61.0367.01001 12205 BOSQUE 19 2015/156/255

“OKINAWA INCORPO-
RACOES E CONSTRU-

COES - EIRELI”
3421.32.58.0041.00000 18917 “JARDIM CONCEI-

CAO - CAMPINAS” 3 2017/156/4947

“VOLNEI SERAFIM” 3421.24.78.0024.01001 18967 “SUBDIVISAO DE HE-
LIO MARTINELLI” 4-SUB 2015/156/1524

 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA PAVIMENTAR 
O PASSEIO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE ANTONIO 
SERAFIM” 3421.63.51.1052.00000 18929 “JARDIM CAR-

LOS GOMES” 22 2018/156/1041

“ESPOLIO DE MARIA 
DE LOURDES DA SILVA 

PRADO”
3443.53.39.0269 18958 “PRQ JAMBEI-

RO” 22 2016/156/2866

“GIOVANI ITALO DE 
OLIVEIRA” 3423.51.61.0367.01001 18924 BOSQUE 19 2015/156/255

“MARCO AURELIO 
ANTONIO GOUVEA” 3423.61.71.0262 18733 “JARDIM GUA-

RANI” 12 2017/156/8697

“OKINAWA INCORPORA-
COES E CONSTRUCOES 

- EIRELI”
3421.32.58.0041.00000 18916

“JARDIM 
CONCEICAO - 
CAMPINAS”

3 2017/156/4947

“VOLNEI SERAFIM” 3421.24.78.0024.01001 18969
“SUBDIVISAO 

DE HELIO MAR-
TINELLI”

4-SUB 2015/156/1524

 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

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

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO
“ESPOLIO DE ANTO-

NIO SERAFIM” 3421.63.51.1052.00000 18930 “JARDIM CAR-
LOS GOMES” 22 2018/156/1041

“ESPOLIO DE MARIA 
DE LOURDES NOGUEI-

RA MONTENEGRO”
3423.62.62.0137 18762 “JARDIM PARA-

NAPANEMA” 13-MOD 2018/156/2770

“ROGER NASSIF 
MOKARZEL FILHO” 3421.63.51.1138.00000 18775 “JARDIM CAR-

LOS GOMES” 15 2015/156/4812
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“VOLNEI SERAFIM” 3421.24.78.0024.01001 18968
“SUBDIVISAO 

DE HELIO MAR-
TINELLI”

4-SUB 2015/156/1524

 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE 
TERRENO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE 
BENEDITA CAVA-

GLIERI”
3441.24.68.0475.00000 18696

“JARDIM 
PROENCA 

- CONTINUA-
CAO”

15 2016/156/8921

“LUIS TADEU DE 
OLIVEIRA” 3234.51.79.0108.00000 18726

“JARDIM 
NOVO BARAO 

GERALDO”
54 2016/156/5322

 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DO 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores dos terrenos abaixo relacionados e localizados 
neste município, não atenderam as notifi cações para reparo do passeio nos respectivos 
prazos legais, vem por meio deste Edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa 
lavrados conforme Lei Complementar 09/2003. É facultado aos proprietários a inter-
posição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO
“MARIO FRATTINI” 3414.62.86.0198 18825 CENTRO 4 2017/156/6860

 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO (REINCIDENTE) 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para reparo do muro e/ou alambrado dos terrenos abaixo 
relacionados nos respectivos prazos legais, vem por meio deste Edital, notifi cá-los 
dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/2002. É facultado aos 
proprietários/possuidores a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 
08 (oito) dias a contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado 
em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO
“LEONARDO LISBOA 

ROSSI” 3262.42.57.0318.00000 18724 “PARQUE IM-
PERADOR” 7 2018/156/541

 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

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

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE MARIA PIVA 
CRUZ” 3414.12.47.0170 40481 “JD CHA-

PADAO” 28A 2018/156/1479

“ESPOLIO DE PEDRO BAU” 3441.62.71.0222.01001 40539 PALHEIRO S/N 2015/156/772
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

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

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JEZIEL LOURENCO MAR-
QUES E OUTRA” 3412.63.47.0180 40267 GUANA-

BARA 4 2016/156/1602
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo:   2018000519 
 Interessado: MULT NACIONALIZAÇÃO E USINAGEM TÉCNICA LTDA EPP      
  
 A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer a 
entrega dos seguintes documentos, no prazo de 20 (vinte) dias:
 - Excluir da aba Máquinas e Equipamentos do sistema online e do Layout apresentado 
os itens: 01 Furadeira universal e 01 compressor de ar tipo pistão;
 - Incluir nas abas Resíduos Sólidos e Disposição Final do sistema online: papelão, 
luva pigmentada;
 - Providenciar a vedação do ralo existente próximo a primeira fresadora, anexando 
uma declaração afi rmando que cumpriu esta determinação, comprovando através de 
registro fotográfi co;
 - A empresa deve apresentar os comprovantes da destinação ambientalmente correta 
de todos os resíduos sólidos gerados pelo processo produtivo da empresa.

 Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com 
Técnico. Fone: 2116-0573 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 CARLOS AUGUSTO JUSTO BARREIRO 

 Engenheiro Civil 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo:  201  8000605 
 Interessado: CONDOMÍNIO RAUL RENATO 

 Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Siste-
ma Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da 
data desta publicação, os documentos abaixo, constates no Anexo III-A-I do Decreto 
18.705/2015:
 1. Matrícula atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias

 Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do email: luiz.vogel@campinas.
sp.gov.br.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 LUIZ FERNANDO VOGEL 

 Engenheiro Agrônomo 
   

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

  
  Protocolo: 
2013-10-27167- CEMF Administradora de Bens e Participações- TAC: 026/2015.

Comunicamos que foi emitido Laudo Técnico de Vistoria - LTV, referente ao cumpri-
mento de TAC. O referido documento foi enviado por e-mail e está disponível para 
retirada uma cópia do LTV assinado.

Paço Municipal - Banco de Áreas Verdes
Av. Anchieta, 200 19º Andar
9:00 às 12:00 (Danilo ou Nathália) e das 14:00 às 17:00 (Danilo ou Thiago)
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 DRA. MARIANA FERREIRA CISOTTO 

 Coordenadora do Verde - Matrícula: 127.934-3 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Protocolo: 2018/10/28075 
 Interessado: Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
 Autuado: Espólio de José de Jesus Morelli 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n° 129/2018 

 A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado por 
queimada de vegetação em terreno, com a seguinte redação:

 “Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de multa no valor de 8.001 UFIC.
 Além da penalidade ora imposta, esta Secretaria convocará o infrator em momento 
oportuno para fi rmar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para reparação do 
dano causado. 
 Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.
 Após o prazo recursal, nos termos do artigo 150, §1° do Decreto Municipal 
n°18.705/2015, será emitido boleto para pagamento com valor correspondente a 60% 
do valor integral da penalidade ora imposta, sendo o restante (40%) cobrado posterior-
mente caso haja o descumprimento do TAC.”

 Protocolo: 2018/10/28079 
 Interessado: Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
 Autuado: Montante Incorporações LTDA 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n° 130/2018 

 A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
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Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado por 
queimada de vegetação em terreno, com a seguinte redação:

 “Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de multa no valor de 8.001 UFIC.
 Além da penalidade ora imposta, esta Secretaria convocará o infrator em momento 
oportuno para fi rmar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para reparação do 
dano causado. 
 Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.
 Após o prazo recursal, nos termos do artigo 150, §1° do Decreto Municipal 
n°18.705/2015, será emitido boleto para pagamento com valor correspondente a 60% 
do valor integral da penalidade ora imposta, sendo o restante (40%) cobrado posterior-
mente caso haja o descumprimento do TAC.”

 Protocolo: 2018/40/271 
 Interessado: Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos 
 Autuado: Fernando Rogério Vilela Favero 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n°131/2018 

 A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado por 
queimar resíduos sólidos a céu aberto em terreno, com a seguinte redação:

 “Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de multa no valor de 80 (oitenta) UFIC.
 Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.”
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental Matrícula 122.994-0 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 EMDEC 
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE TERMOS DE ENCERRAMENTO 
  

 Atas de Registro de Preços nºs 005 e 006/2017 - Pregão Presencial nº 005/2017 - Pro-
tocolo nº 140/2016 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada:  Ancona Lopez Enge-
nharia Ltda. - EPP -  CNPJ: 71.738.090/0001-60 - Objeto: encerramento das Atas de 
Registro de Preços nºs 005 e 006/2017, cujo objeto compreendia o registro de preços 
para realização de Perícia Médica em Processos Trabalhistas (Lote 01) e Perícia Téc-
nica de Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho em Processos Trabalhistas 
(Lote 02), seus respectivos Compromissos de Fornecimento nºs 5.1 e 6.1/2017, bem 
como os Termos de Fornecimento nºs: 6.1.1 e 6.1.2/2017 - Data do Encerramento: 
25/05/2018 - Data de assinatura: 24/08/2018. 

  DIVISÃO DE COMPRAS   

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

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  34/2018 
 PROCESSO   Nº 556/2018 
 OBJETO:  Aquisição de gases medicinais, locação de modulo de ar, locação de siste-
ma de vácuo medicinal, e locação de sistema aplicador de oxido nítrico.   
Com fundamento no parecer da área técnica, ora parte integrante da presente decisão, 
especialmente pelo fato de tratar-se de aspectos técnicos da especifi cação do objeto, 
decido pelo: 
 DEFERIMENTO PARCIAL  da impugnação apresentada pela empresa Linde Gases 
Ltda;
 Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Mu-
nicipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - 2º andar 
do Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho, CEP: 13036-
902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 
às 17h00.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2018 
 ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

 Pregoeira Rede Municipal Dr Mario Gatti 

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 1743/2018 
 - CM Hospitalar S.A,  para o item 01, no valor total de R$ 37.456,00 (Trinta e sete 
mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais).
 

 Campinas, 27 de agosto de 2018 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 1742/2018 
 - Medcorp Hospitalar Ltda,  para o item 01, no valor total de R$ 7.999,00 (Sete mil, 
novecentos e noventa e nove reais).
 

 Campinas, 27 de agosto de 2018 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 1619/2018 
 - Cristália Prod. Quim. Farm. Ltda,  para os itens 01,20 e 29 no valor total de 
R$3.297,00 (Três mil, duzentos e noventa e sete reais).
 - Ativa Com. Hospitalar Ltda,  para os itens 09,16 e 19 no valor total de R$5.966,00 
(Cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais).
 - Medilar Imp. E Distr. de Prod. Med. Hosp. S/A,  para o item 18, no valor total de 
R$7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).  
 - Promefarma Repres. Com. Ltda,  para os itens 04 e 26 no valor total de R$813,00 
(Oitocentos e treze reais).
 - HDL Log. Hosp. Ltda,  para os itens 03,12 e 22 no valor total de R$35.226,14 (Trin-
ta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos).
 - Supermed Com. Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda,  para os itens 05,11,15 e 23, no valor 
total de R$7.713,64 (Sete mil, setecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos).
 - Farma Vision Dist. de Med. Ltda,  para o item 10, no valor total de R$1.200,00 (Um 
mil e duzentos reais).
 - Medicamental Dist. Ltda,  para os itens 02,06 e 17 no valor total de R$133.404,75 
(Cento e trinta e três mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).
 - Crismed Com. Hosp. Ltda,  para o item 21, no valor total de R$5.212,50 (Cinco mil, 
duzentos e doze reais e cinquenta centavos).
 - União Química Farm. Nacional S.A.,  para o item 25, no valor total de R$2.220,00 
(Dois mil, duzentos e vinte reais).
 - Belive Com. de Prod. Hosp. Ltda EPP.,  para o item 07, no valor total de R$7.275,00 
(Sete mil, duzentos e setenta e cinco reais).
 - Inova Com. Hosp. Eirelli-EPP.,  para os itens 08,14 e 27 no valor total de R$1.272,00 
(Um mil, duzentos e setenta e dois reais). 

 Campinas, 10 de agosto de 2018 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº.1558/2018 
 - Endoctor Produtos Médicos LTDA - ME  para os itens 01, 02 e 03 no valor total de 
R$ 112.500,00 (Cento e doze mil e quinhentos reais).
 

 Campinas, 27 de agosto de 2018 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 IMA 
  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 TERMO ADITIVO 002 DO CONVÊNIO 003/2017 - 
PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE EMPREGADO (A) 

  
  Objeto:  Prorrogação do convênio para cessão da empregada  EDNA DOS SANTOS 
PRADO PINHEIRO , matrícula nº 00002269, da CONVENENTE para prestar ser-
viço junto à CONVENIADA,  até 31 de dezembro de 2018 , a contar do dia 02 de 
setembro de 2018.
 Finalidade:  Prorrogação do prazo de vigência do convênio.
 Conveniada:  SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - CNPJ nº 49.413.800/0001-23.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 Processo Licitatório nº 011/2018 - Pregão Eletrônico nº 008/2018 - Proto-

colo SEI IMA. 2018.00001448-04 
 
 OBJETO:  Contratação sob demanda de empresa especializada para prestação de ser-
viço de envio short code de mensagens de texto (SMS - Serviço de Mensagens Curtas) 
corporativas, em lote, através de plataforma capaz de estruturar automaticamente tex-
tos com base em um banco de dados. 

Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e do disposto no 
artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002,  HOMOLOGAMOS  o lote do 
 Pregão Eletrônico nº 008/2018 , e ratifi camos a adjudicação do seu objeto em favor 
da empresa:  
 
 MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP,  inscrita no CNPJ/MF 
nº  12.900.948/0001-82  pelo valor global de  R$ 49.560,00 (quarenta e nove mil e 
quinhentos e sessenta reais). 
 
  Publique-se. 

 Campinas, 27 de julho de 2018 
 FERNANDO EDUARDO MONTEIRO CARVALHO GARNERO 

 Diretor Presidente 
 MARIO ARMANDO GOMIDE GUERREIRO 

 Diretor Administrativo Financeiro 
   

 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA - 
CNPJ 48.197.859/0001-69 - NIRE 35 3 0003850 9 

 CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
 Ficam os Srs. Acionistas da  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS 
S/A - IMA ,  CONVOCADOS  a se reunirem em  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁ-
RIA E EXTRAORDINÁRIA , no dia 24/09/2018, às 11h00, em 1ª convocação, nas 
dependências da empresa, à Rua Bernardo de Sousa Campos nº 42 - Praça Dom Bar-
reto - Bairro Ponte Preta, Campinas/SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 1) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 2) Reforma do Estatuto Social 
da IMA; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.
 Michel Abrão Ferreira 
 Presidente do Conselho de Administração  

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
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 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 2018/07  - Objeto: Execução das obras da subadu-
tora do Setor Bandeiras, na região do Jardim do Lago e Parque das Águas, município 
de Campinas/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com 
recursos provenientes do IN14/FGTS 441.917-02/2017- Saneamento para Todos - Sis-
tema de Abastecimento de Água.  Comunicamos a homologação do objeto da licitação 
eletrônica pelo preço total por lote à empresa: DBO ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA. EPP  Lote 1: valor total de R$ 3.048.990,00, pelo período de 12 (doze) meses.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão Eletrônico n. 2018/194  - Objeto: FORNECIMENTO DE PAINÉIS ELÉTRI-
COS DE ACIONAMENTO E DE AUTOMAÇÃO.  Recebimento das propostas até às 
 8h do dia 14/09/2018 e início da disputa de preços dia 14/09/2018 às 9h.  A infor-
mação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.
com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h 
e 14h às 17h.    
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2018/9008 ; Pre 253/2017; Contratada:  A MIMU-
RA COMERCIAL E SERV. LTDA EPP ; CNPJ: 60.708.385/0001-78; Objeto: for-
ros e divisórias; Supressão do quantitativo do item 4 correspondente ao valor de R$ 
13.870,00 e acréscimo aos quantitativos dos itens 1, 3 e 5, correspondente ao valor de 
R$ 13.869,97.
 Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2017/90045 ; DL 518/2017; Contratada:  Mitsui 
Sumitomo Seguros SA ; CNPJ: 33.016.221/0001-07; Objeto: seguro de equipamento 
móvel; Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 20/09/18; Valor: R$ 1.770,40.
 Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2017/6498 ; Pre 2017/115; Contratada:  Plano Hos-
pital Samaritano Ltda ; CNPJ: 03.011.072/0001-22; Objeto: serviço de assistência 
médica/hospitalar; Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 28/08/18; Preço: reajuste de 
6,01%; Valor: R$ 16.208.919,32.
 Aditamento n. 01 ao Contrato n. 20177/90040 ; DL 2017/460; Contratada:  SSTI 
Tecnologia Ltda ; CNPJ: 056.293.714/0001-59; Objeto: serv. extensão de garantia em 
servidores; Prorrog. Vig.: 02 meses a partir de 31/08/18. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

 SETEC 
  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 EXTRATO ADITAMENTO DE CONTRATO 
  

  Terceiro aditamento ao Contrato nº 15/2015; Protocolo nº 5094/2015; Objeto: 
 Prestação de serviço de publicidade legal no Diário Ofi cial do Município de Campi-
nas;  Contratada:  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA; 
 CNPJ:  48.197.859/0001-69;  Licitação:  Dispensada com fulcro no art. 24, incisos 
VIII e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93;  Aditamento : reajuste do preço unitário (Cm/
Coluna), o qual passa ser de R$47,86 por coluna (9,6 cm x 1 cm) de acordo com o 
protocolo nº 5430/2018,  Valor total estimado do aditamento : R$37.957,44, o qual 
fi ca acrescido ao valor total estimado do contrato;  Data da assinatura:  27/08/2018, 
retroagindo seus efeitos a  24/07/2018 ; Alteradas as Cláusulas Terceira e Quarta do 
contrato, ratifi cadas as demais do contrato e aditamentos.
 

 ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR 
 Presidente - SETEC 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

   
 48ª REUNIÃO SOLENE 

  
 Fica convocada a 48ª Reunião Solene de 2018, a ser realizada no dia 31 de agosto, 
sexta-feira, às 20h, no Centro Cultural Omí Aladò, situado na Rua Francisco Bernar-
des Siqueira, 138, Parque dos Jacarandás, oportunidade na qual será entregue Título 
de Cidadã Campineira a Heloisa Moreira dos Santos.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2018 
 RAFA ZIMBALDI 

 Presidente 
   

 PUBLICAÇÃO DE ATOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2017/2018 

  
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 119/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
R E S O L V E:
I - Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TYLLI para acompanhar e fi scalizar a execu-
ção do Contrato nº 49/2018, cujo objeto é o fornecimento, de cartões de visita, capas 
para processos e outros impressos gráfi cos, para atender às necessidades da Câmara 
Municipal de Campinas, celebrado com a empresa GL Editora Gráfi ca LTDA , tendo 
plenos poderes para discutir problemas relativos ao fornecimento de materiais e ao 
contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando 
o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que 
ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil 
para a adoção de medidas necessárias.
II - O servidor ora aqui designado será responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 

III - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimen-
to das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos e 
deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios.
IV - Caso haja necessidade, os fi scais deverão protocolar nova RUMS observando os 
procedimentos e prazos estabelecidos no Manual de Orientação para Requisição de 
Materiais e Serviços (MORMS) de maneira que não haja descontinuidade no forne-
cimento/serviço. 
V - Designar o servidor EMÍLIO CARLOS DE SOUZA para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
VI - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
VII - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor 
titular e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
VIII - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
IX - Dê-se ciência.
X - Publique-se.
XI - Cumpra-se.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 120/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
R E S O L V E:
I - Designar o servidor EMÍLIO CARLOS DE SOUZA para acompanhar e fi scalizar a 
execução do Contrato nº 50/2018, cujo objeto é o fornecimento de impressos gráfi cos, 
para atender às necessidades da Câmara Municipal de Campinas, celebrado com a 
empresa Super Imagem Digital LTDA, tendo plenos poderes para discutir problemas 
relativos ao fornecimento de materiais e ao contrato, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessário à sua regulariza-
ção, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão 
ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
II - O servidor ora aqui designado será responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
III - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimen-
to das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos e 
deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios.
IV - Caso haja necessidade, os fi scais deverão protocolar nova RUMS observando os 
procedimentos e prazos estabelecidos no Manual de Orientação para Requisição de 
Materiais e Serviços (MORMS) de maneira que não haja descontinuidade no forne-
cimento/serviço. 
V - Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TYLLI para substituir, nos casos de férias, 
ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
VI - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
VII - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor 
titular e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
VIII - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
IX - Dê-se ciência.
X - Publique-se.
XI - Cumpra-se.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 121/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
R E S O L V E:
I - Designar a servidora NELY ALVES MONTEIRO para acompanhar e fi scalizar 
a execução do Contrato nº 51/2018, cujo objeto é a prestação de serviço de capaci-
tação, no formato in company, para treinamento e capacitação de até 50 (cinquenta) 
servidores da Câmara Municipal de Campinas, referente ao seguinte tema: Curso de 
Desenvolvimento e Formação de Gestores - Fase 2 - Planejamento e Gestão, conforme 
Projeto Básico e Proposta Comercial da Contratada, celebrado com a empresa ESA-
FI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO, tendo plenos poderes 
para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
II - A servidora ora aqui designada será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-lo nas respectivas notas fi scais. 
III - A servidora responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
IV - Designar a servidora BRUNA MENDES BUSO para substituir, nos casos de fé-
rias, ausências ou impedimentos, a servidora titular ora designada para fi scal do ajuste.
V - Designar o servidor REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, as servidoras titular e suplente acima designadas 
para fi scais do ajuste.
VI - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor titu-
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lar e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
VII - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
VIII - Dê-se ciência.
IX - Publique-se.
X - Cumpra-se.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 122/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
R E S O L V E:
I - Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TYLLI para acompanhar e fi scalizar a execução 
do Contrato nº 52/2018, cujo objeto é o fornecimento parcelado de materiais de es-
critório, celebrado com a empresa Rasek Logística e Suprimentos Ltda., tendo plenos 
poderes para discutir problemas relativos ao fornecimento de materiais e ao contrato, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que 
for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapas-
sarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a 
adoção de medidas necessárias.
II - O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
III - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimen-
to das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos e 
deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios.
IV - Caso haja necessidade, os fi scais deverão protocolar nova RUMS observando os 
procedimentos e prazos estabelecidos no Manual de Orientação para Requisição de 
Materiais e Serviços (MORMS) de maneira que não haja descontinuidade no forne-
cimento/serviço. 
V - Designar o servidor EMÍLIO CARLOS DE SOUZA para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
VI - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
VII - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor 
titular e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO 
GREGÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectiva-
mente, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata 
das atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
VIII - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
IX - Dê-se ciência.
X - Publique-se.
XI - Cumpra-se.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 123/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
R E S O L V E:
I - Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TYLLI para acompanhar e fi scalizar a execução 
do Contrato nº 53/2018, cujo objeto é o fornecimento parcelado de materiais de es-
critório, celebrado com a empresa Unimax Trading Ltda. - ME, tendo plenos poderes 
para discutir problemas relativos ao fornecimento de materiais e ao contrato, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
II - O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
III - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimen-
to das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos e 
deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios.
IV - Caso haja necessidade, os fi scais deverão protocolar nova RUMS observando os 
procedimentos e prazos estabelecidos no Manual de Orientação para Requisição de 
Materiais e Serviços (MORMS) de maneira que não haja descontinuidade no forne-
cimento/serviço. 
V - Designar o servidor EMÍLIO CARLOS DE SOUZA para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
VI - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
VII - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor 
titular e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO 
GREGÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectiva-
mente, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata 
das atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
VIII - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
IX - Dê-se ciência.
X - Publique-se.
XI - Cumpra-se.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 124/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 

SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
R E S O L V E:
I - Designar o servidor MILTON SERGIO MOREIRA JUNIOR para acompanhar e 
fi scalizar a execução do Contrato nº 54/2018, cujo objeto é o fornecimento parcelado 
de materiais de escritório, celebrado com a empresa Tavi Papelaria Materiais de Escri-
tório e Informática EIRELI, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos ao 
fornecimento de materiais e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocor-
rências observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que 
as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas 
a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
II - O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
III - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimen-
to das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos e 
deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios.
IV - Caso haja necessidade, os fi scais deverão protocolar nova RUMS observando os 
procedimentos e prazos estabelecidos no Manual de Orientação para Requisição de 
Materiais e Serviços (MORMS) de maneira que não haja descontinuidade no forne-
cimento/serviço. 
V - Designar o servidor FABIANO RICARDO BORO ALVES para substituir, nos 
casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal 
do ajuste.
VI - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
VII - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor 
titular e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO 
GREGÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectiva-
mente, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata 
das atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
VIII - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
IX - Dê-se ciência.
X - Publique-se.
XI - Cumpra-se.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 125/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
R E S O L V E:
I - Designar o servidor EMÍLIO CARLOS DE SOUZA para acompanhar e fi scalizar a 
execução do Contrato nº 55/2018, cujo objeto é o fornecimento de impressos gráfi cos, 
para atender às necessidades da Câmara Municipal de Campinas, celebrado com a em-
presa Gráfi ca Iguaçu Ltda, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos ao 
fornecimento de materiais e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocor-
rências observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que 
as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas 
a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
II - O servidor ora aqui designado será responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
III - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimen-
to das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos e 
deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios.
IV - Caso haja necessidade, os fi scais deverão protocolar nova RUMS observando os 
procedimentos e prazos estabelecidos no Manual de Orientação para Requisição de 
Materiais e Serviços (MORMS) de maneira que não haja descontinuidade no forne-
cimento/serviço. 
V - Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TYLLI para substituir, nos casos de férias, 
ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
VI - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
VII - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor 
titular e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
VIII - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
IX - Dê-se ciência.
X - Publique-se.
XI - Cumpra-se.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 126/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
R E S O L V E:
I - Designar o servidor MILTON SERGIO MOREIRA JUNIOR para acompanhar e 
fi scalizar a execução do Contrato nº 56/2018, cujo objeto é o fornecimento de im-
pressos gráfi cos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Campinas, 
celebrado com a empresa Gráfi ca Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F&F 
Ltda - EPP, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos ao fornecimento de 
materiais e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, 
determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e provi-
dências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
II - O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de forne-
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cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
III - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimen-
to das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos e 
deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios.
IV - Caso haja necessidade, os fi scais deverão protocolar nova RUMS observando os 
procedimentos e prazos estabelecidos no Manual de Orientação para Requisição de 
Materiais e Serviços (MORMS) de maneira que não haja descontinuidade no forne-
cimento/serviço. 
V - Designar o servidor FABIANO RICARDO BORO ALVES para substituir, nos 
casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal 
do ajuste.
VI - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
VII - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor 
titular e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
VIII - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
IX - Dê-se ciência.
X - Publique-se.
XI - Cumpra-se.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 127/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
R E S O L V E:
I - Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TYLLI para acompanhar e fi scalizar a execução 
do Contrato nº 57/2018, cujo objeto é o fornecimento parcelado de copos de café des-
cartáveis, celebrado com a empresa Yoshimitsu Ogawa - Eireli, tendo plenos poderes 
para discutir problemas relativos ao fornecimento de materiais e ao contrato, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
II - O servidor ora aqui designado será responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
III - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimen-
to das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos e 
deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios.
IV - Caso haja necessidade, os fi scais deverão protocolar nova RUMS observando os 
procedimentos e prazos estabelecidos no Manual de Orientação para Requisição de 
Materiais e Serviços (MORMS) de maneira que não haja descontinuidade no forne-
cimento/serviço. 
V - Designar o servidor EMÍLIO CARLOS DE SOUZA para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
VI - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
VII - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor 
titular e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
VIII - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
IX - Dê-se ciência.
X - Publique-se.
XI - Cumpra-se.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 128/2018 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
R E S O L V E:
I - Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TYLLI para acompanhar e fi scalizar a execu-
ção do Contrato nº 58/2018, cujo objeto é o fornecimento parcelado de materiais de 
limpeza, celebrado com a empresa João Mendonça Fahl Empório EPP, tendo plenos 
poderes para discutir problemas relativos ao fornecimento de materiais e ao contrato, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que 
for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapas-
sarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a 
adoção de medidas necessárias.
II - O servidor ora aqui designado será responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
III - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimen-
to das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos e 
deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios.
IV - Caso haja necessidade, os fi scais deverão protocolar nova RUMS observando os 
procedimentos e prazos estabelecidos no Manual de Orientação para Requisição de 
Materiais e Serviços (MORMS) de maneira que não haja descontinuidade no forne-
cimento/serviço. 
V - Designar o servidor EMÍLIO CARLOS DE SOUZA para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 

ajuste.
VI - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
VII - Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor 
titular e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
VIII - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
IX - Dê-se ciência.
X - Publique-se.
XI - Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 27 de agosto de 2018.
 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

   

 PUBLICAÇÃO DE ATOS DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2017/2018 

  
  
ATO DA MESA Nº 14/2018 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ART. 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNI-
CÍPIO E NO ART. 19 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CAMPINAS,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação para a participação de servido-
res da Câmara Municipal de Campinas em capacitações, objetivando o aprimoramento 
das funções que desempenham e visando ao interesse público;
CONSIDERANDO a Portaria da Diretoria-Geral nº 04/17, que instaura uma Comis-
são de Estudos para elaborar e apresentar proposta de regulamentação de procedi-
mentos para participação dos servidores efetivos em cursos, seminários, congressos, 
 workshops , palestras e quaisquer outros tipos de eventos, promovidos ou não pela 
Câmara Municipal de Campinas, cuja fi nalidade seja a capacitação do servidor;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A participação dos servidores da Câmara Municipal de Campinas - CMC em 
capacitações, com a fi nalidade de aprimoramento das funções que desempenham, fi ca 
condicionada às regras previstas neste Ato.
CAPÍTULO II
 DAS DIRETRIZES
 Art. 2º São diretrizes para a capacitação e qualifi cação dos servidores da CMC:
 I - promover o desenvolvimento pessoal e profi ssional dos servidores nas áreas de 
atuação da CMC;
 II - promover a valorização profi ssional;
 III - incentivar e apoiar o servidor em suas iniciativas de capacitação voltadas ao 
desenvolvimento das competências institucionais;
IV - incentivar e apoiar as capacitações promovidas pela Escola do Legislativo de 
Campinas - Elecamp;
 V - estimular a participação do servidor em ações de educação continuada ao longo de 
sua vida funcional por meio da oferta regular de capacitações para seu aprimoramento 
profi ssional;
 VI - promover ampla divulgação de oportunidades de capacitação e qualifi cação entre 
os servidores.
CAPÍTULO III
 DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Art. 3º Para os efeitos deste Ato, são adotados os seguintes conceitos e defi nições:
 I - capacitação: participação em cursos, palestras, seminários, congressos,  workshops  
e eventos afi ns em um processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o 
propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais e in-
dividuais;
 II - qualifi cação: processo de aprendizagem composto de ações de educação formal 
por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades;
 III - educação formal: educação oferecida pelos sistemas regulares de ensino, por 
meio de instituições públicas ou privadas, nos diferentes níveis da educação brasileira;
 IV - sistema regular de ensino: compreende a educação básica, formada pela educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior e ensino profi ssional 
de nível técnico;
 V - desenvolvimento: processo continuado que visa ampliar os conhecimentos, as 
capacidades e as habilidades dos servidores, a fi m de aprimorar seu desempenho fun-
cional no cumprimento dos objetivos institucionais;
 VI - PACQ: sigla referente a Plano Anual de Capacitação e Qualifi cação;
 VII - capacitações planejadas: capacitações previstas no PACQ;
 VIII - capacitações avulsas: capacitações que não foram previstas no PACQ e são 
solicitadas ao longo do ano, com a devida justifi cativa;
 IX - capacitações internas: capacitações cuja organização seja de responsabilidade 
da CMC, realizadas por meio da Elecamp de acordo com as necessidades dos inte-
ressados e ministradas por servidores do próprio quadro ou por terceiros contratados;
 X - capacitações externas: capacitações cujo conteúdo programático e formato são 
determinados por instituição de ensino ou entidade promotora;
 XI - EAD: sigla referente a Ensino a Distância;
XII - visita técnica: estratégia didático-pedagógica que visa ao aprofundamento de 
conhecimentos das atividades de gestão, de processamento técnico, de pesquisas e de 
processos de trabalho já desenvolvidos por outros órgãos;
 XIII - diploma: documento de validade nacional emitido por instituições de ensino 
com cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC para comprovar a con-
clusão de cursos de graduação e de pós-graduação;
 XIV - certifi cado: documento que certifi ca que seu titular participou de algum evento, 
como conferência, congresso, simpósio, ciclo de estudos, palestra, entre outros;
 XV - declaração de participação: documento emitido para comprovar a participação 
em capacitação;
 XVI - Relatório de Atividades de Capacitação: documento elaborado por servidor 
com o intuito de registrar, disseminar e implementar o conhecimento e experiência 
adquiridos por meio de capacitação da qual tenha participado.
CAPÍTULO IV
 DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES
Art. 4º Para participar de capacitação promovida pela CMC, o servidor deverá seguir 
os procedimentos conforme os seguintes tipos de capacitação:
 I - capacitação planejada;
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 II - capacitação avulsa.
CAPÍTULO V
 DAS CAPACITAÇÕES PLANEJADAS
Art. 5º As capacitações planejadas serão documentadas por meio do PACQ.
 Art. 6º O PACQ será elaborado anualmente a tempo de se preverem, na proposta 
orçamentária, os recursos indispensáveis à sua implementação.
 Art. 7º O PACQ será elaborado pela Elecamp com a colaboração da Coordenadoria 
de Desempenho e Desenvolvimento - CDD e da Central de Planejamento e Desenvol-
vimento Institucional - CPDI, observando-se:
 I - as atividades desenvolvidas pelos servidores de acordo com seu cargo, função e 
lotação;
 II - o Planejamento Estratégico;
 III - o ingresso de novos servidores na instituição;
IV - as competências a serem desenvolvidas;
 V - o histórico de todas as capacitações.
 § 1º A proposta do PACQ será encaminhada à Diretoria-Geral e à Presidência para 
apreciação e aprovação.
 § 2º Após aprovação, o PACQ será divulgado de forma ampla e transparente a todos 
os servidores da CMC.
 Art. 8º A Elecamp será responsável pela execução do PACQ.
CAPÍTULO VI
 DAS CAPACITAÇÕES AVULSAS
Art. 9º Para solicitar capacitação avulsa interna, o servidor deverá preencher o formu-
lário Capacitação Avulsa e encaminhá-lo à Elecamp.
 Art. 10. Para solicitar capacitação avulsa externa, o servidor deverá:
 I - preencher o formulário Capacitação Avulsa e encaminhá-lo à Elecamp com no 
mínimo 30 (trinta) dias úteis de antecedência do evento que gere despesas com deslo-
camento, hospedagem, passagem aérea e/ou inscrição para a Administração;
 II - preencher o formulário Capacitação Gratuita e encaminhá-lo à Elecamp com no 
mínimo 3 (três) dias úteis de antecedência do evento a ser realizado em horário de 
trabalho e que não gere despesa para a Administração.
 § 1º Quando se tratar de inscrição pelo  site  da Elecamp ou pela intranet da CMC, o 
servidor deverá solicitar anuência do superior imediato.
 § 2º Os formulários serão disponibilizados pela Elecamp na intranet da CMC.
 Art. 11. As solicitações dos servidores para participação em capacitação avulsa serão 
analisadas pela Diretoria-Geral e Presidência de acordo com os seguintes critérios:
 I - capacidade orçamentária;
 II - atividades desenvolvidas pelo servidor de acordo com seu cargo, função e lotação; 
 III - parecer técnico pedagógico elaborado pela Elecamp sobre a pertinência e conve-
niência administrativa da participação do servidor, devendo tal parecer ter elementos 
como:
 a) histórico de todas as capacitações;
 b) justifi cativa da chefi a imediata;
 c) PACQ;
 d) normatizações referentes às capacitações;
e) consulta aos setores específi cos;
 IV - isenção de pendência, pelo servidor, quanto à entrega de certifi cados e ao repasse 
de aprendizado referentes a capacitações das quais tenha participado anteriormente.
CAPÍTULO VII
 DAS CAPACITAÇÕES NA MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA - EAD
Art. 12. Para solicitar capacitação na modalidade EAD que seja realizada em horário 
de trabalho e que não gere despesa para a Administração, o servidor deverá preencher 
o formulário Capacitação Gratuita e encaminhá-lo à Elecamp com no mínimo 1 (um) 
dia útil de antecedência do evento.
 Art. 13. Para solicitar capacitação na modalidade EAD que seja realizada em horário 
de trabalho e que gere despesa para a Administração, o servidor deverá preencher o 
formulário Capacitação Avulsa e encaminhá-lo à Elecamp com no mínimo 30 (trinta) 
dias úteis de antecedência do evento.
 Art. 14. As capacitações de que tratam os arts. 12 e 13 deverão ter limite máximo de 
60 horas e ser realizadas preferencialmente no laboratório de informática da Elecamp.
 § 1º As solicitações para capacitação com carga horária que ultrapasse o limite pre-
visto no  caput  deverão ser devidamente justifi cadas e seguir o trâmite estabelecido 
no art. 13.
 § 2º A disponibilidade do laboratório de informática será informada pela Elecamp 
quando do recebimento do formulário.
 Art. 15. Os horários dedicados à capacitação deverão ser previamente acordados com 
o superior imediato.
CAPÍTULO VIII
 DAS CAPACITAÇÕES NA CONDIÇÃO DE INSTRUTOR
Art. 16. Para atuar como instrutor de capacitação promovida pela CMC, o servidor 
deverá seguir os procedimentos conforme os seguintes tipos:
 I - capacitação prevista no PACQ;
 II - capacitação não prevista no PACQ.
 Art. 17. Na elaboração do PACQ, a Elecamp avaliará a possibilidade de parceria com 
os órgãos da CMC para suprir as necessidades de capacitação, visando à difusão de 
saberes e à promoção da Gestão do Conhecimento.
Paragrafo único. A Elecamp entrará em contato com gestores e servidores dos órgãos 
da CMC para que em conjunto determinem o formato da capacitação a ser realizada.
 Art. 18. Para atuar como instrutor em capacitação não prevista no PACQ, o servidor 
deverá apresentar proposta de capacitação à Elecamp por meio do preenchimento e 
encaminhamento do formulário Capacitação na Condição de Instrutor.
 § 1º O formulário será disponibilizado pela Elecamp na intranet da CMC.
 § 2º A Elecamp analisará a proposta e a encaminhará à Diretoria-Geral e Presidência 
para apreciação e aprovação.
 Art. 19. A capacitação deverá ser elaborada dentro da jornada de trabalho dos servi-
dores.
 Art. 20. Somente terá direito a certifi cação o servidor que ministrar a capacitação.
CAPÍTULO IX
 DAS VISITAS TÉCNICAS
Art. 21. A solicitação de autorização para visita técnica deverá ser feita por meio do 
preenchimento e encaminhamento dos seguintes formulários à Elecamp:
 I - formulário Capacitação Avulsa, com no mínimo 30 (trinta) dias úteis de antecedên-
cia do evento que gere deslocamento, despesas de hospedagem e/ou passagem aérea 
para a Administração;
 II - formulário Capacitação Gratuita, com no mínimo 1 (um) dia útil de antecedência 
do evento que não gere despesa para a Administração.
CAPÍTULO X
 DOS CERTIFICADOS E DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES
Art. 22. Os servidores serão responsáveis por inserir no sistema  RH Online  os seus 
certifi cados referentes a capacitações externas.

 Parágrafo único. Quando se tratar de capacitação externa para a qual o servidor foi 
convocado, este deverá inserir o certifi cado no sistema  RH Online  no prazo de 3 (três) 
dias úteis da data de sua emissão.
 Art. 23. Caberá à Elecamp inserir no sistema  RH Online  os certifi cados referentes às 
capacitações internas, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua emissão.
 Parágrafo único. Em casos excepcionais, a Elecamp informará o servidor para que 
este insira no sistema  RH Online  certifi cado referente a capacitação interna.
Art. 24. Quando da participação em capacitação externa ou visita técnica, o servidor 
deverá preencher o Relatório de Atividades de Capacitação, disponível no sistema  RH 
Online , e encaminhá-lo à Elecamp no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de 
realização da capacitação ou visita.
 Art. 25. Os requisitos necessários para a aquisição da progressão horizontal em decor-
rência de atualização profi ssional estão regulamentados nos arts. 21 a 24 da Resolução 
nº 885, de 13 de fevereiro de 2014, alterados pela Resolução nº 928, de 11 de maio 
de 2017.
CAPÍTULO XI
 DA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO
Art. 26. O servidor deverá fi car à disposição da Administração para que os conheci-
mentos adquiridos por meio de capacitações promovidas pela CMC sejam comparti-
lhados.
 Art. 27. A CMC implantará a disseminação do conhecimento por meio das seguintes 
ações:
 I - realização, pelos gestores, com o auxílio da Elecamp, de reuniões técnicas entre se-
tores em até 3 (três) dias úteis após estes participarem de capacitação da qual decorra 
a necessidade de alinhamento das suas atividades;
 II - disponibilização na intranet da CMC, pela Elecamp, do acervo de gravações de 
capacitações, materiais didáticos e fotos para a utilização pelos servidores interessa-
dos;
 III - disponibilização no sistema  RH Online  dos relatórios de atividades de capacita-
ção para a utilização pelos servidores interessados.
CAPÍTULO XII
 DAS CONVOCAÇÕES
Art. 28. As convocações para capacitação serão realizadas pela Elecamp, exceto quan-
do se tratar de capacitação interna com público pré-defi nido, caso em que a Diretoria 
de Gestão de Pessoas realizará a convocação com o apoio da Elecamp e da Coordena-
doria de Desempenho e Desenvolvimento.
 § 1º Uma vez defi nida a data de capacitação interna com público pré-defi nido, a 
Elecamp deverá informá-la à Diretoria de Gestão de Pessoas para as devidas convo-
cações.
 § 2º Quando houver necessidade e possibilidade de substituição do servidor convoca-
do, esta deverá ser formalmente fundamentada ao órgão responsável pela convocação 
no prazo de 3 (três) dias úteis antes do evento.
 § 3º O órgão responsável pela convocação deverá dar ciência ao servidor nos seguin-
tes prazos:
I - 10 (dez) dias úteis antes da data do evento quando se tratar de capacitações internas;
 II - 10 (dez) dias úteis antes da data do evento quando se tratar de capacitações exter-
nas sem custos para a Administração;
 III - no início do processo de contratação da instituição responsável pela capacitação 
quando se tratar de capacitações externas com custos para a Administração.
 Art. 29. Caso o servidor não cumpra a frequência mínima da capacitação para a qual 
foi convocado e não apresente ao órgão responsável por sua convocação justifi cativa 
acompanhada dos documentos que comprovem o motivo da ausência, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas providenciará o desconto dos valores pagos pela CMC referentes 
às despesas com inscrição, deslocamento e/ou hospedagem, no mês subsequente ao 
término do curso, conforme o Termo de Compromisso para Capacitação, que será 
preenchido no ato da ciência da convocação.
 § 1º Caso o servidor não apresente as justifi cativas nas condições previstas no  caput , 
restará impedido de participar de capacitações custeadas pela CMC pelo período de 1 
(um) ano contado da data do evento.
 § 2º Quando se tratar de capacitação contratada para mais de um servidor, o valor a ser 
considerado para o ressarcimento será obtido dividindo-se o custo total da contratação 
pelo número de servidores convocados.
 § 3º Quando da realização de capacitações internas, caberá à Elecamp realizar o con-
trole de frequência dos servidores participantes.
CAPÍTULO XIII
 DO BANCO DE HORAS
Art. 30. Para fi ns de banco de horas, caberá ao superior imediato, diante dos documen-
tos comprobatórios, preencher e encaminhar à Diretoria-Geral o formulário Autoriza-
ção de Horas Excedentes nos casos em que a carga horária diária para a realização de 
capacitações e eventos afi ns se estender além da jornada diária de trabalho, conforme 
a Resolução nº 896, de 4 de março de 2015.
 § 1º O período de deslocamento, terrestre e aéreo, para o destino da capacitação será 
contabilizado via aplicativo e por documentos comprobatórios .
 § 2º Não serão contabilizados os deslocamentos entre o hotel e o local do evento.
 § 3º O formulário Autorização de Horas Excedentes será disponibilizado pela Direto-
ria de Gestão de Pessoas na intranet da CMC.
CAPÍTULO XIV
 DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. Quando da participação em capacitação externa, o registro de ponto do servi-
dor deverá ser acordado com a chefi a imediata.
 Art. 32. É de inteira responsabilidade do servidor comprovar à Coordenadoria de 
Gestão de Pessoal, no prazo de 3 (três) dias úteis após o evento, sua presença em 
capacitação externa realizada durante o expediente.
 Parágrafo único. Poderá ser aceita como comprovante de participação em capacitação 
externa a declaração de participação.
 Art. 33. A capacitação deverá estar de acordo com as necessidades do setor, o cargo de 
ocupação do servidor e as funções por ele exercidas e ter correlação com o ambiente 
organizacional, conforme as Resoluções nº 885, de 13 de fevereiro de 2014, e nº 886, 
de 17 de fevereiro de 2014.
 Art. 34. O servidor que for capacitado para funções específi cas do seu setor não pode-
rá ser remanejado no período mínimo de 6 (seis) meses, no intuito de implementar e 
compartilhar os conhecimentos adquiridos por meio da capacitação.
 Paragrafo único. As exceções deverão ser formalmente motivadas.
 Art. 35. A Elecamp divulgará as capacitações com o apoio da Coordenadoria de Co-
municação Social.
 Art. 36. O histórico de capacitações realizadas pelo servidor estará disponível no 
sistema  RH Online  para acompanhamento do servidor e de sua chefi a.
 Art. 37. O servidor da CMC não será autorizado a participar de capacitações promo-
vidas nos casos em que:
 I - possuir qualquer pendência quanto à entrega de Relatório de Atividades de Capa-
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citação e de certifi cado de curso para o qual foi convocado;
 II - estiver cedido, em gozo de férias, em licença e/ou afastado;
 III - estiver respondendo a processo administrativo disciplinar;
 IV - tenha recebido punição disciplinar até 6 (seis) meses antes da data do requeri-
mento.
 Art. 38. Os formulários citados neste Ato deverão conter a assinatura da chefi a con-
forme o seguinte:
 I - para capacitação gratuita: do superior imediato;
 II - para capacitação avulsa: do superior imediato e do diretor do órgão;
 III - para capacitação na condição de instrutor: do superior imediato.
Art. 39. O público-alvo para as capacitações planejadas, constantes no PACQ, será 
defi nido pela Elecamp com o apoio da Coordenadoria de Desempenho e Desenvol-
vimento.
 Art. 40. As capacitações que gerarem despesas fi carão condicionadas à prévia autori-
zação da Diretoria-Geral e da Presidência.
 Art. 41. As capacitações serão custeadas por dotações constantes do orçamento anual, 
podendo ser suplementadas caso necessário.
 Art. 42. Os casos omissos serão disciplinados pela Diretoria-Geral e/ou pela Presi-
dência da CMC.
 Art. 43. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Ato da Mesa 
Diretora nº 6, de 28 de agosto de 2013, o inciso XIV do art. 2º do anexo único do Ato 
da Mesa Diretora nº 16, de 17 de dezembro de 2014, bem como a Ordem de Serviço 
da Diretoria-Geral nº 2, de 3 de agosto de 2015.
 Art. 44. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 45. Publique-se.
Campinas, 15 de agosto de 2018.
 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

 ELIAS HERNANE AZEVEDO 
 1° SECRETÁRIO 

 FILIPI BATISTA MARCHESI 
 2° SECRETÁRIO 

 

TERMO DE COMPROMISSO PARA CAPACITAÇÃO

Pelo presente Termo de Compromisso, eu, _______________________________, 
matrícula nº _____, declaro que participarei da capacitação 
_______________________________, a ser realizada em 
__________________________________, no período de ___/___/___ a 
___/___/___, das _______ às _______horas, e me comprometo a:

I - cumprir o que dispõe o Ato da Mesa nº ____/2018, que trata da regulamentação 
para participação de servidores da Câmara Municipal de Campinas em capacitações;

II - autorizar, por meio deste Termo, no caso de não apresentação de justificativa ou 
de justificativa indeferida, o desconto em minha folha de pagamento do valor a ser 
ressarcido aos cofres públicos referente às despesas com inscrição, deslocamento 
e/ou hospedagem, conforme o art. 29 e parágrafos do Ato da Mesa nº____/2018, 
respeitando-se o limite de desconto mensal definido no Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais – Lei nº 1.399, de 8 de novembro de 1955.

Campinas, ___/___/___.

____________________________________

Assinatura do servidor
 

 PUBLICAÇÃO DE ATOS DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2017/2018 

  
  ATO DA MESA Nº 15/2018 
Institui a Brigada de Emergência na Câmara Municipal de Campinas e estabelece sua 
estrutura, organização e funcionamento.
 A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições,
 Considerando as disposições constantes do Decreto Estadual nº 56.819, de 10 de mar-
ço de 2011, bem como as diretrizes estabelecidas pela ABNT/NBR e pela Instrução 
Técnica nº 17/2014 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
- CBPMESP - e suas alterações;
 Considerando que as instalações da Câmara Municipal são frequentadas por servido-
res, vereadores e cidadãos;
 Considerando a necessidade de formar, organizar e operacionalizar uma brigada de 
emergência na Câmara Municipal;
 Considerando, fi nalmente, que é necessária a coordenação de esforços e de recursos 
materiais para a organização e funcionamento de uma brigada de emergência,
 RESOLVE:
 CAPÍTULO I
 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 Art. 1º Fica instituída a Brigada de Emergência na Câmara Municipal de Campinas, 
com o objetivo de, em suas dependências, proteger a vida e o patrimônio e reduzir os 
danos ao meio ambiente.
 § 1º Considera-se Brigada de Emergência, para os fi ns deste Ato, o grupo organizado 
de pessoas, voluntárias ou indicadas, treinadas e capacitadas em prevenção, abandono 
de área e combate a princípio de incêndio.
 § 2º Considera-se brigadista o servidor que compõe a Brigada de Emergência, capaci-
tado e treinado para atuar na prevenção e no combate a situações de sinistro.
 CAPÍTULO II
 DAS ATRIBUIÇÕES DA BRIGADA DE EMERGÊNCIA
 Art. 2º São atribuições da Brigada de Emergência:
 I - promover ações para o perfeito funcionamento do sistema de combate a incêndio;
 II - fomentar ações de prevenção e atendimento a situações de emergência, zelando 
pelo patrimônio humano e físico da instituição;
 III - prestar orientações preventivas quanto a sinistros, inclusive propondo melho-
rias para os processos e o ambiente de trabalho;IV - colaborar, orientar, participar e 
auxiliar na implementação e atualização do Plano de Ação de Emergência - PAE da 

Câmara Municipal;
 V - implementar e manter constantemente ativo o sistema de comunicação entre os 
brigadistas, a fi m de facilitar as operações durante a ocorrência de uma situação real 
ou simulada de emergência, conforme defi nido no PAE;
 VI - realizar reuniões ordinárias e extraordinárias, assim como exercícios e simu-
lações de emergência, atendendo ao PAE, ao disposto nas legislações municipal e 
estadual e, de forma suplementar, às normas emanadas pela ABNT; 
 VII - fi car à disposição do órgão especializado quando de sua chegada, nos casos de 
sinistro.
 CAPÍTULO III
 DA ESTRUTURA DA BRIGADA DE EMERGÊNCIA
Art. 3º Compõem a Brigada de Emergência:
 I - o coordenador-geral; 
 II - o coordenador-geral substituto;
 III - os chefes do turno;
 IV - os líderes das equipes setoriais;
 V - as equipes setoriais.
 Art. 4º Os integrantes da Brigada de Emergência têm as seguintes atribuições:
 I - Coordenador-Geral: 
 a) planejar e coordenar as atividades da Brigada de Emergência, encaminhando rela-
tórios regularmente à Administração;
 b) coordenar a execução das ações de emergência de todas as edifi cações que com-
põem a Câmara Municipal, independentemente do número de turnos;
 c) planejar e coordenar os programas de treinamento e os exercícios de combate a 
incêndio, de salvamento e de abandono das instalações, por meio, se necessário, de 
parceria com a Escola do Legislativo de Campinas - Elecamp;
 d) propor a aquisição de equipamentos e acessórios indispensáveis à atuação da Bri-
gada de Emergência;
 e) manter o controle de equipamentos;
 f) assumir o comando das ações nos exercícios de situação de emergência;
 II - Coordenador-Geral Substituto:
 a) auxiliar o coordenador-geral em todas as missões;b) coordenar e executar as atri-
buições do coordenador-geral na ausência deste;
 III- Chefe do Turno: 
 a) coordenar e executar as ações de emergência em uma ou mais áreas defi nidas no 
Plano de Emergência;
 b) fi scalizar e executar os programas de treinamento dentro de sua competência, in-
cluindo os exercícios de combate, salvamento e abandono das instalações;
 c) coordenar, em caso de sinistro, as atividades de combate, salvamento e evacuação 
nas áreas pelas quais for responsável;
 d) executar o PAE, no que lhe competir, nas ocorrências de sinistro;
 e) inspecionar os equipamentos e acessórios disponíveis na edifi cação e indispensá-
veis à atuação da Brigada de Emergência, propondo aquisições e/ou adequações, se 
necessário, dentro de sua área de responsabilidade;
 f) emitir relatórios, dentro de sua área de atuação, sobre as inspeções periódicas e/ou 
sobre as anormalidades constatadas;
 g) substituir o Coordenador-Geral Substituto quando de suas ausências, conforme 
estabelecido no PAE; 
 h) dirigir as equipes de sua área nos exercícios propostos pela Brigada de Emergência;
 i) avaliar as condições de preparo das equipes da área sob sua responsabilidade, pro-
pondo adequações, se necessário;
 j) coordenar e executar a padronização das ações com os funcionários das empresas 
terceirizadas, conforme o disposto no PAE;
 IV - Líder de Brigada: 
 a) liderar as equipes setoriais, compostas dos demais brigadistas;
 b) coordenar e executar as ações de emergência na sua área de atuação;
 c) em casos de sinistro, conduzir as fi las de abandono, auxiliar e orientar o público 
sobre os procedimentos e determinar outras providências necessárias em casos de si-
nistro;
 d) vistoriar as instalações;
 e) verifi car os equipamentos de proteção, combate a incêndio e quaisquer outros rela-
cionados à atuação da Brigada de Emergência, dentro de sua área de atuação;
 f) colher os dados necessários para instruir os relatórios periódicos, conforme previsto 
no PAE;
 g) substituir o chefe do turno conforme estabelecido no PAE;
 V- Equipes Setoriais:
 a) executar as atribuições previstas no art. 5º deste Ato.
 § 1º As equipes setoriais serão compostas dos demais integrantes da Brigada de Emer-
gência e serão subordinadas aos líderes de brigada.§ 2º Um integrante da equipe seto-
rial será designado líder de brigada na ausência deste.
 Art. 5º Competem a todos os integrantes da Brigada de Emergência as seguintes atri-
buições:
 I - conhecer todas as instalações da Câmara Municipal, os princípios de funciona-
mento e acionamento dos sistemas de extinção de incêndio, os locais de alarme e os 
planos de evacuação;
 II - estar integrado e conhecer o PAE;
 III - atender de imediato aos chamados de emergência;
 IV - participar de palestras, cursos, reuniões e treinamentos; 
 V - observar, durante sua permanência na Câmara Municipal, se há alguma situação 
de risco, adotando as medidas necessárias para corrigi-la;
 VI - aplicar os primeiros socorros e utilizar equipamentos de combate a incêndio, 
quando necessário;
 VII - cumprir as determinações expedidas e propor as alterações que julgar relevantes 
para os fi ns a que se destina a Brigada de Emergência;
 VIII - utilizar constantemente, em lugar visível a todos, a identifi cação de membro da 
Brigada de Emergência, conforme o PAE, para facilitar seu reconhecimento e auxiliar 
em sua atuação;
 IX - executar as demais atribuições reservadas à Brigada de Emergência.
 Art. 6º A Brigada de Emergência, quando no exercício de suas funções, pode circular 
em todas as dependências da Câmara Municipal, incluindo os espaços cedidos para 
operações de terceiros.
 Art. 7º Na ocorrência de incêndio ou outros sinistros e em caso de abandono de área, 
a Brigada de Emergência pode solicitar apoio dos serviços especializados da Câmara 
Municipal, tendo em vista a proteção da vida e do patrimônio.
 Parágrafo único. Entende-se como serviço especializado todo aquele que desenvolve 
as atribuições de manutenção, segurança ou comunicação, bem como outras que fo-
rem essenciais no momento do sinistro. 
 CAPÍTULO IV
 DA FORMAÇÃO DA BRIGADA DE EMERGÊNCIA
 Art. 8º A Brigada de Emergência será formada por servidores da Câmara Municipal, 
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visando ao amplo atendimento de suas edifi cações. 
 Parágrafo único. O candidato a membro da Brigada de Emergência deve atender 
preferencialmente aos seguintes critérios básicos:
 I - permanecer na edifi cação durante seu turno de trabalho;
 II - ter bom conhecimento das instalações;
 III - estar apto à realização das instruções e treinamentos necessários.
 A rt. 9º A Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida - CSQV terá o prazo de noven-
ta dias da publicação deste Ato para a elaboração e publicação interna do edital sobre 
os procedimentos de seleção para a formação da Brigada de Emergência.
 Art. 10. Fica a cargo da Diretoria-Geral a designação do coordenador-geral e de seu 
substituto. 
 Parágrafo único. O coordenador-geral é o responsável pela distribuição das funções 
do quadro da Brigada de Emergência, levando em conta as dependências da Câmara 
Municipal e o local de exercício de cada brigadista. 
 Art. 11. A composição do quadro da Brigada de Emergência de cada pavimento deve 
levar em conta a população fi xa, o grau de risco e as divisões de ocupação da planta, 
conforme o PAE e as normas do CBPMESP. 
 Art. 12. Caso o número de candidatos a membro da Brigada de Emergência seja 
inferior ao das vagas previstas em edital, fi ca a cargo da CSQV, em conjunto com os 
técnicos de segurança do trabalho e a Coordenadoria de Segurança, efetuar as indica-
ções necessárias, de acordo com o disposto no art. 11 deste Ato.
 Art. 13. A participação de cada membro na Brigada de Emergência tem a duração de 
dois anos, permitindo-se sua recondução.
 Parágrafo único. Ocorrendo a redução do número de brigadistas para quantidade in-
ferior ao mínimo necessário, será aberto novo edital para preenchimento das vagas.
 CAPÍTULO V
 DA CAPACITAÇÃO DOS BRIGADISTAS
 Art. 14. Os brigadistas receberão cursos teóricos e práticos, com carga horária e con-
teúdo estabelecidos pela legislação pertinente, em especial a do CBPMESP.
 § 1º Os cursos serão oferecidos por empresas especializadas ou pelo CBPMESP, em 
parceria com a Elecamp, se necessário.
 § 2º Cursos complementares poderão ser oferecidos, nos termos do § 1º deste artigo.
 CAPÍTULO VI
 DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 
 Art. 15. São medidas de prevenção a serem constantemente observadas, independen-
temente de quaisquer fatores:
 I - análise dos riscos existentes na edifi cação;
 II - notifi cação e encaminhamento de relatórios aos setores competentes da Câmara 
Municipal quando da superveniência de irregularidades relativas à prevenção e à pro-
teção contra incêndios;
 III - promoção de medidas que visem à conscientização das populações fi xa e fl utuan-
te sobre prevenção e combate a incêndios, evacuação e primeiros socorros;
 IV - distribuição de avisos ou similares em locais de boa visibilidade e de grande 
circulação sinalizando a existência da Brigada de Emergência e indicando seus in-
tegrantes e suas respectivas localizações;V - promoção e participação nos exercícios 
simulados;
 VI - pleno conhecimento do plano de emergência da edifi cação;
 VII - inspeção constante dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio e de 
primeiros socorros;
 VIII - realização de exercícios de capacitação periódica dos brigadistas e de primeiros 
socorros;
 IX - aprimoramento e modernização do sistema de proteção e combate ao fogo, de 
primeiros socorros e de evacuação.
 CAPÍTULO VII
 DAS AÇÕES DE EMERGÊNCIA
 Art. 16. São ações de emergência a serem sistematicamente realizadas conforme o 
PAE nos casos de sinistro:
 I - identifi cação da situação;
 II - acionamento de alarme e abandono da área de forma organizada;
 III - acionamento dos órgãos de apoio externos;
 IV - corte de energia;
 V - administração de primeiros socorros;
 VI - combate ao princípio de incêndio;
 VII - recepção e orientação dos órgãos de apoio externo.
 Parágrafo único. Considera-se órgão de apoio externo todo aquele que deve ser acio-
nado de imediato nos casos de emergência.
 CAPÍTULO VIII
 DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA
 Art. 17. Para os fi ns deste Ato, entende-se por Plano de Ação de Emergência - PAE o 
conjunto de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos estruturado para pro-
piciar solução rápida e efi ciente às situações de emergência, observada a melhor utili-
zação dos recursos materiais e humanos da Câmara Municipal, objetivando reduzir os 
danos em caso de incêndio ou outras emergências.
 § 1º A elaboração, manutenção e revisão do PAE devem respeitar as instruções téc-
nicas do CBPMESP vigentes e, na ausência destas ou de forma complementar, as 
expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, assim como, no 
que couber, as Normas Regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego.
 § 2º O PAE deve ser amplamente divulgado para as populações fi xa e fl utuante, a fi m 
de garantir que todos tenham conhecimento dos procedimentos a serem executados 
em caso de emergência.
 Art. 18. O processo de elaboração e implantação do PAE fi ca a cargo dos técnicos de 
segurança do trabalho e médicos do trabalho da Câmara Municipal.§ 1º Os servido-
res de que trata o  caput  podem ser auxiliados por servidores designados por eles ou 
terceirizados.
 § 2º Poderá ser contratado profi ssional especializado em gerenciamento de emergên-
cia para auxiliar na elaboração e execução do PAE.
 Art. 19. A proposta do PAE deve ser apresentada à Diretoria-Geral em até cento e 
vinte dias da publicação deste Ato para análise e manifestação.
 Parágrafo único. O prazo de que trata o  caput  pode ser prorrogado pelo mesmo perí-
odo, uma única vez, mediante pedido devidamente fundamentado.
 Art. 20. A periodicidade da revisão do PAE será estabelecida consoante o disposto na 
legislação do CBPMESP e em normas afi ns.
 CAPÍTULO IX
 DISPOSIÇÕES FINAIS
 Art. 21. Os superiores imediatos fi cam autorizados a liberar os servidores integrantes 
da Brigada de Emergência para a execução das atividades a ela atribuídas, preservados 
os vencimentos e a frequência.
 Art. 22. As despesas decorrentes da execução deste Ato correrão por conta de dota-
ções próprias, consignadas no orçamento vigente.

 Art. 23. Os casos a respeito dos quais este Ato é omisso serão submetidos à análise e 
deliberação da Diretoria-Geral. 
 Art. 24. Dê-se ciência.
 Art. 25. Cumpra-se.
 Campinas, 24 de agosto de 2018.
 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

 ELIAS HERNANE AZEVEDO 
 1° SECRETÁRIO 

 FILIPI BATISTA MARCHESI 
 2° SECRETÁRIO 

 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018 

 Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº 29/2018 - 
Processo nº 26.046/2018 -  Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços 
de impressão em etiqueta, cartão PVC e fi ta laminada, por meio da disponibilização de 
impressoras, da assistência técnica e manutenção dos equipamentos e do fornecimento 
de todos os insumos, conforme as especifi cações constantes no Anexo I - Termo de 
Referência. 
 Data e Horário de Abertura:  11/09/2018, às 10 horas.
 Disponibilidade do Edital:  a partir do dia 29/08/18, no portal: www.campinas.sp.leg.
br/transparencia/compras-e-licitacoes/pregao-presencial/2018. Esclarecimentos adi-
cionais com o Pregoeiro Lucas Risso pelo telefone (19) 3736.1766 ou através dos 
e-mails: compras.camara.campinas@gmail.com / licitacoes@campinas.sp.leg.br. 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 

 Diretor de Materiais e Patrimônio 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 Pregão Eletrônico nº 30/2018 

 Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão Eletrônico nº 30/2018 
- Processo nº 26.022/2018 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ço de manutenção e conservação de jardins, em conformidade com as especifi cações 
técnicas previstas no Anexo I - Termo de Referência - Recebimento das propostas: 
das 08h00min do dia 30/08/18 às 10h30min do dia 11/09/18 - Abertura das Propos-
tas: a partir das 10h30min do dia 11/09/18 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
11h00min do dia 11/09/18 - Disponibilidade do Edital: a partir de 30/08/18, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Informações pelo e-mail: jorgebrasco@campi-
nas.sp.leg.br, ou pelo telefone (19) 3736.1590 com o Servidor Jorge Luiz Brasco - 
Pregoeiro responsável por esta licitação.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2018 
 SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 

 Diretor de Materiais e Patrimônio 
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